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 شكر و تقدير

 

شكسا ًليق بعظيم سلطاهه و جالل  الشكس و الحمد هلل زب العاملين أوال و آخسا،

ّأوجهه، و حمدا على ما 
 
ّإذ مىحني القدزة على إتمام هرا البحث. ق،تم و ما وف

و أخص بالركس  ،مً أسهم معي في إتمام هرا البحث و العسفان لكل شكّسبالأتقدم 

ّ الدكتىز حىيفي بً هاصس الري قبل إلاشساف على هره املركسة،ألاستاذ ألاستاذ املشسف 
مة و تىجيه السدًد الري كان عىها و سىدا لي في إتمام و الري لم ًبخل علي  بىصائحه القيّ 

هرا البحث ،و أها شاكس له تفهمه و هزاهته و احترامه ألفكاز غيره،و هصائحه و تىجيهاته التي 

ّ.ّو وفائه امليشىد لهم تىم عً زعاًته الخالصة لطلبته

نهي إلى مىهج، أو أتقدم كما ال ًفىتني أن   بالشكس الجزيل لكل مً أوعز لي بفكسة أو هب 

 م هرا البحث.أو كان سببا في إتماأزشدوي إلى مسجع 
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 :ةـــــــــــــــــــــــدقم امل

ت ى باخثكم ًخخلف  خها العلىم اللغٍى في جدمًم البماًاث ألاولى الهخلاٌ الفىز اللطاوي  و جاٍر

عىه ـً  ػزأـبمأ الخأزير و الخأزز ، و ـا  و َذا ـًأٌو ـً هلله في و  ،الغزبي ئلى الىػً العزبي

اث  تالتي جىاولذ الظاَزة احغيراث ئزز الخللي املعزفي و املنهجي للىظٍز بشتى الصىر، ـً  للغٍى

ت ئلى العزفاهُت ـزورا بالىظُفُت و الخماولُت ً   ،البىٍى اللطاهُاث جللي َى أن  املخفم علُه لى

  :زالر   اججاَاث وحم علىالغزبُت و هللها ئلى اللارب العزبي 

 هللىا  الذًً بعع رواد الفىز اللغىي العزبي الحمًث ًمثلهألاٌو  ججاٍالا

 اللؼُعت ـع الترار هدُجت لالهبهار املؼلم بالغزب  للطاهُاث الغزبُت في ـؼب  ا

ت في عزض إلاَماٌ ىاو خظارجه، فظزب ا، و ـخ، ـخخذًً بارر ألـا  بعينئًاٍ ظهٍز

و َى ـا  في صىابه و خؼأٍ، ينو ـمكل ين و ـغزبليندمر غير ـمدصـ ىول داع ئل

ام العلمُت  أعاق البدث اللطاوي الجاد في العالم العزبي بطبب ـشيلت ألاَو

اث  الشاتعت املطلمت، و التي جمثلذ في فهمهم الخاػئ لألصٌى املىهجُت للىظٍز

 َذا الىَم  أدي، و كم اـخم ذلً ئلى الخؼبُم و العملُاث إلاحزاةُت و الغزبُت،

ت غزبُت ـؼللت الصحت ، و َذا وله ـزد  و ضىء الفهم ئلى الاعخلاد بأن ول  ٍ هظٍز

ت الغزبُت بجشةُاتها و دكاةلها ـً حهت ، و ـً حهت ئلى  عمم إلاملام بالمراضاث اللغٍى

أخزي ججاَلهم للترار العلمي العزبي في ـُمان اللغت خاصت ، و ـا أبمعه ألاولىن 

ختى و ال  ،وي الالجُجي ـً ـفاَُم و التي ال ًىحم ـا ًلابلها في الترار الفىزي الُىها

 في املذاَب الغزبُت الحمًثت.

 م ـً الباخثين العزب املدمزينًمثله  ججاٍ الثاويالا هبذ اللطاهُاث  ،أًظا فٍز

املىجش  الغزبُت و لم ٌعترف بها البخت ، و عىف على الترار فلؽ و لم ًلخفذ ئلى

اجه الغزبي ال ًمىً بأي خاٌ ـً ألاخىاٌ و  ـعخبرا أن اللمًم وله صحُذ و هظٍز

غ  أنو  و ججاوسٍ،هلمٍ   .عً ألاصل و خُاد ول ججمًم َس

  هظز وضؽ ـىبهز بالغزب و ـغفل للترار جمخع اججاٍ زالث بين  ،بين َذا و ذانو

وكف ـً ،و  و ػزح الزديء أخذ الجُم ـىه ًزي ب و املعتز ، ئلى الترار هظزة املعج

اث الىافم الجمًم أي  ، فال ـىكف الىاكم الثاكب  اللطاهُت الغزبُت الحمًثتالىظٍز

ئال بعم ئهشالها ئلى ـطخىي الىظز و الخمدُص و خملها  ـنها ئكزار أو رفع أي   ًمىً
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ا ـً املفاَُم،  و امللارهت بين َاجه املفاَُم هما جصىرَا العلماء ألاولىن  على غيَر

اث الغزبُت ا و في َذا الطُاق لحمًثت ، و بهذا فلم أضطىا ـذَبا جأصُلُا للىظٍز

ي وكفذ ـىكفا ئًجابُا و الت حطخمعي شخصُت عبم الزخمً الحاج صالح خظىرَا

ـً اللطاهُاث  ضظ غاًت في المكتأُا ـىطىعُا ـبيُا على معلـىكفا و ـً الترار، 

 . الغزبُت

على اخخالف هشعاتهم  ،للغىي العزبيـً باخثين هثر عزفىا كُمت الترار ا اللم وان واخم

و جمام خطان و عبم اللادر املهيري و عبم أـثاٌ: عبم اللادر الفاس ي الفهزي، و ئبزاَُم أهِظ 

الطالم املطمي ...، فمنهم ـً أعؼى صىرة إلخُاء الترار بخدلُم املخؼىػاث ، و ـنهم ـً 

، ـلخفين بذلً ـخىن هخب الترار خاٌو اضخيباغ ـبادب و أضظ اللطاهُاث الغزبُت الحمًثت ـً

ت  التي أضطذ للمرص اللطاوي الحمًث  ت الطىضيًر آزار املمارص اللطاهُت املخخلفت ـً البىٍى

لُت التي غيرث ـىحى و اججاٍ البدث اللطاوي  بثىاةُاث صاخبها، ئلى املمرضت الخىلُمًت الخدٍى

خه، ت، و أدث ئلى جبلىر  بـز ـعالم اللطاهُاث  و التي أبهزث العالم بمبادئها الثاةزة على البىٍى

 الخؼبُلُت .

لِظ هباقي اللطاهُين العزب ، فلم جميز عنهم في غير أن عبم الزخمً الحاج صالح  

اث  م املىجش  اللطاوي الغزبي، و ئعادة ئخُاء الترار على شيل هظٍز ـشزوعه للزاءة الترار و جلٍى

 بزوح علمُت ال جلف عىم خم الىصف و الشزح، فجاءث ول ـإلفاجه عنهم خميز فحمًمة ،

م العلمي املىطىعي لللمًم و الحمًث على  و أبدازه ـبيُت و ـإضطت على الىلم البىاء و الخلٍى

ً   خم الطىاء فأخظعهما ا ز  ل  للىظز  و الخمدُص المكُلين كبل أن   ً فلم و بهذا  ـنها، أو ًزفع أ

 العملُت عً باقي حهىد اللطاهُين العزب . حهىدٍ العلمُت و  جفزدث 

حهود عبم الرحمن الحاج و ـما جلمم اهبثلذ فىزة َذا البدث الذي وضمخه بــ :"  

و ًخطح ـً العىىان أن البدث "،صالح في اللسانيات الحطبيدقية ـــــــ حدقل جعليمية اللغات ـــــــ 

ت و اللطاه ُاث الخؼبُلُت و حعلُمُت اللغاث ًجمع بين عمة ـجاالث بين اللطاهُاث الىظٍز

اللارب املخدبع لبدىزه و ـإلفاجه ففي َاجه املُادًً ،بارسة ،فالحاج صالح له حهىد علمُت و عملُت 

ذلً حلُا بىاكع البدث اللطاوي في الىػً العزبي، و ًظهز للباخث ٌطدشف وعُا واضحا 

  ،دراضاث في علىم اللطان" ىخابه "بدىر و ـً خالٌ جدلُله الىلمي الذي كمم به لللمخأـل 

العزبُت" بجشأًه ألاٌو و الثاوي، فالحاج صالح له  هخابه " بدىر و دراضاث في اللطاهُاثهذلً و 
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ـطيرة علمُت فاكذ ألاربعين ضىت وكف خاللها على الترار اللغىي العزبي ألاصُل، فهى ذلً 

لعزبي، هما أزبتها ألاواةل في اللطاوي الذي حمع بين الاػالع الىاضع على كظاًا علىم اللطان ا

هخبهم، و بين ـا كمـخه اللطاهُاث الغزبُت الحمًثت و املعاصزة ـً ـىاهج و ػزق للخدلُل 

اض ي  ىه العلمي الٍز اللغىي، و ـً وضاةل و جلىُاث لمراضت اللغت، و ـا ضاعمٍ على ذلً َى جيٍى

ت، طيي العزب و ًمىً ال و ئجلاهه للعمًم ـً اللغاث والفزوطُت و إلاهجليًز لٌى عىه ئهه حشـى

 للدشابه الىبير بُنهما.

للم كام الحاج صالح بجهىد عظُمت خاٌو ـً خاللها حشخُص واكع البدث اللطاوي في  

جىصل ـً خالله ئلى أن هثيرا ـمً ًىخب في اللطاهُاث لِطىا ـً فزضان  ،الىػً العزبي

حعِشه اللطاهُاث العزبُت بل املُمان، لىىه لم ًلف عىم خم الدشخُص للىاكع الطلبي الذي 

ت العزبُت املعاصزة، على أهه  ثل للنهظت في ـجاٌ المراضاث اللغٍى م ألـا أعؼى خلىال جزضم الؼٍز

ًزي بدخمُت الزحىع ئلى جزار الخلُل بً أخمم و ـداولت فهم ـا كصمٍ َذا العبلزي بخعلُالجه 

 للطاهُاث الحمًثت و املعاصزة.لظاَزة اللغت و بالزحىع في الىكذ هفطه ئلى أَم ـا أهخجخه ا

ا في َذا امللام َى أن الحاج صالح لم ًفصل البخت بين   و الحلُلت التي ًجمر بي ذهَز

ت و المراضاث الخؼبُلُت، بل دعا في أهثر ـإلفاجه ئلى طزورة الزبؽ بين  ت الىظٍز المراضاث اللغٍى

ت ـنها الخؼبُلُت خاصت في ـجاٌ حعلُمُت حاهبي المراضت  اللغاث بصفت عاـت و حعلُمُت الىظٍز

 اللغت العزبُت بصفت خاصت، و ألن العالكت بين اللطاهُاث و حعلُمُت اللغاث لها شزعُت الىحىد 

الذي وان  ـىذ أن جخلى حشىـطيي لفا بؼبُعت البدث اللطاوي هفطه، و َذٍ العالكت ـبررة ض

ضخمرهه عملُا ـً الخعلُم اللغاث، عً َذا الزأي و  ًدمل شعار اللطاهُاث ال جلمم أي ش يء

و وافله في ذلً روبزث بٌى  ،خالٌ بعع ألاعماٌ التي جدمل الؼابع البُماغىجي و الخعلُمي

لُت ـً أحل جزكُت ػزاةم حعلُم اللغت إلاهجلي ت.  الذي ػبم ـبادب اللطاهُاث الخىلُمًت الخدٍى  ًز
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 هفطها و لعل أَمها :فزض عمة حطاؤالث و ـً َذا املىؼلم ج

 .فُم جمثلذ حهىد الحاج صالح في اللطاهُاث الخؼبُلُت خاصت حعلُمُت اللغاث؟ 

  ت و ـا هي ـجاالث اضدثماٍر للنهىض بالبدث ـا َى ـشزوع الذخيرة اللغٍى

 اللغىي العزبي؟.

  الحاج صالح الخعلُمُت؟ و ـا هي رؤٍخه للمثلث المًماهخُيي  راءآـا هي أَم 

؟ و هُف شز ح العالكاث المًماهخُىُت التي جيشأ بين عىاصٍز أزىاء  و عىاصٍز

 املمارضت الخعلُمُت؟.

  ـا هي املشاول التي وكف عليها الحاج صالح و التي حعتري عملُت حعلُم اللغت

 ٌ التي اكترخها؟.العزبُت خاصت في الجشاةز؟ و ـا هي الحلى 

  ت الخلُلت ؟ و ـا ـفاَُمها، و هُف ًمىً أن ـا هي أَم زىاةُاث الىظٍز

ا في حعلُمُت اللغت العزبُت؟.  وطدثمَز

ً جأهمية البحث على أن  َى املُمان أو املجاٌ الذي أبدث  ألا ر ألاول ازىين: ىمً في أـٍز

فُه أال و َى خلل حعلُمُت اللغاث و الذي ال ًخخلف ازىان على أهه ـً أخصب الحلٌى 

املعزفُت لخماخل عمة علىم  فُه ـثل اللطاهُاث و علم الىفظ و علم الاحخماع و علم التربُت 

طاهُت ئلى حعلُمُت ،فالعارف بدلُلت حعلُم اللغاث ًمرن ال ـدالت أن أكزب العلىم إلاو

ت  اللغاث هي اللطاهُاث، ئذ ئنها املىىاٌ العلمي الذي ٌعىف على دراضت الظاَزة اللغٍى

في الىكذ هفطه، و علُه فان العالكت جبلى فُخخذَا ـىطىعا للمرص و وضُلت ئحزاةُت 

اهبيذ  داةمت بين اللطاهُاث و حعلُمُت اللغاث ، و أن َاجه ألاخيرة ال ٌطخلُم لها أـز ئال ئذا

 على الزصُم املعزفي للفىز اللطاوي .

أهه علم ـً الذي ال ًخخلف ازىان صاخب املموهت أَمُت فُخمثل في ألا ر الثاني و أـا 

اض ي و ـا .خاصت في الجشاةز املعاصز  أعالم الفىز اللطاوي العزبي َى  حمع بين ـا َى علمي ٍر

التي جخمثل في ـداولت الباخث حمع على أن أَمُت البدث هي جلً اللُمت املظافت و لغىي ،

ـا جفزق ـً حهىد الحاج صالح بين زىاًا ـإلفاجه، و بالخالي ًمىً لللارب العزبي أن ًجمَا 

 في ـإلف واخم .
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ز ألاٌو ٌطعى ـً خالله الباخث ئلى  ً أضاضُين ، فاأـل و البدث في حملخه يهمف ئلى أـٍز

ت  اللغاث . في حعلُمُت حهىد الحاج صالح و جثمين ئزباث  ز الثاوي َى الخؼبُلاث التربٍى و ألـا

آلراء الحاج صالح الخعلُمُت و ـمي هجاعتها في طل فشل دراس ي و حعلُمي ـزدٍ اضخيراد 

ت عزبُت جالةم خصاةص  اث غزبُت غير ـالةمت لىاكعىا العزبي. فاألحمر بىا ئًجاد هظٍز هظٍز

طها .و كم جمثلذ في الىظ ت الخلُلُت الحمًثتاللغت العزبُت ،و ػزق جمَر خُث بمأها هزي  ؛ٍز

ظ  اثجؼبُل ـالـذ بعع ـفاَُمها في ـىاهج ئصالخاث الجُل الثاوي فُما ًخص جمَر

 ، لم ًىً ـً كبُل الترف العلميالبدث في َذا املىطىع أعخلم أن ، و بُتأوشؼت اللغت العز 

ػبُعت الصلت  دراضاث جبدث طزورة دعذ ئليها الحاحت خاصت و أن الزحل لهو لىىجي رأًخه 

ـجي في حمع حهىدٍ في ـإلف املىحىدة بين ـُماوي البدث اللطاوي و العلمي ـً حهت، و رغبت 

  واخم . 

 خاجمت. على ـلمـت و زالزت فصٌى و لم بجي البدث لإلحابت عً الدطاؤالث الطابلت فو  

ا َذا الفصلحاء :  الفصل ألاول ثمهيمي الحمًثت و ـىكف الحاج صالح اللطاهُاث )  ـىضـى

اث اللطاهُت الحمًثت بمءا ـنها و ـً الترار  ت التي حاء بها (، جؼزكذ فُه ألَم الىظٍز بالبىٍى

بالىدى الىظُفي عىم ضُمىن  ار ـزو و اهتهاء بالخماولُت ضىضير ـإضظ علم اللطاهُاث الحمًث، 

اث و حعلُمُت اللغاث ، هما  دًً و أخمم املخىول، زم أبزسث العالكت املخماخلت بين َذٍ الىظٍز

اث الغزبُت الحمًثت.  بُيذ ـىكف الحاج صالح ـً الترار و الىظٍز

حهىد الحاج صالح في اللطاهُاث الخؼبُلُت ، لى كمذ فُه بدطلُؽ الظىء ع: الثاني الفصل 

ها و وشأتها زم جؼىرَا و ـجاالتها، فياهذ أب عت زس حهىدٍ في صىابعم أن جؼزكذ ئلى ـفهـى

ت املدىضب؛ خُث جؼزكذ ئلى ـاَُخه و أَمافه و هُفُت املعاحم و ـشزو  ع الذخيرة اللغٍى

 .  ئهجاٍس

 حهىد الحاج صالح في حعلُمُت اللغاث بصفت عاـت جؼزكذ ـً خالله ئلى : الثالثالفصل 

 فعزحذ على عىصز ـهم حما و َى الخعلُمُت ـفاَُم  و حعلُمُت اللغت العزبُت بصفت خاصت،

و ئحزاءاث ، زم جىاولذ بالمرص و الخدلُل الفعل المًماهخُيي عىم الحاج صالح ـبرسا أَم 

م الخفاعل بين عىاصز املثلث  حهىدٍ ـً خالٌ العالكاث المًماهخُىُت اللاةمت عً ػٍز

، زم جىاولذ أَمُت الىضاةل صؼلحاثالمًماهخُيي، ختى و ئن لم ٌطمها الحاج صالح بهاجه امل
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 و
 

ت الخلُلت  الخعلُمُت عىم الحاج صالح في حعلُمُت اللغاث ، بعمَا جؼزكذ ئلى أَم ـفاَُم الىظٍز

ت لها .   و الخؼبُلاث التربٍى

و فيها خىصلت لىخاةج البدث ، ـخبىعت بخىصُاث و اكتراخاث ،كم حطهم في ـطاعمة  خاثمة :

 الباخثين.

با لبدىر ـشابهت له جىاصال و اضخمزارا على أن َذا البدث حاء  ربما واهذ جخلاضم جلٍز

 و أذهز ـنها : ، لىً ـعظمها حاء على شيل ـلاالث أوادًمُتألاَماف هفطها

 ظ اللغت العزبُت ت الخلُلُت و ئضهاـاتها في ـعالجت ـشىالث جمَر أػزوخت ، الىظٍز

اث العلىم في ا دهخىراٍـلمـت لىُل درحت  ئشزاف ًىضف  هبُلت كمور،ئعماد ،للغٍى

جىاولذ باألخص  ،َذٍ المراضت5ـدمم ملين دباغين ضؼُف  وضؼاوي، حاـعت

ت الخلُلُت و ـبادئها في الفصل الىظزي، أـا الجاهب الخؼبُلي لها  ـفاَُم الىظٍز

ت الخلُلُت  .فيان دراضت ـُماهُت اَخمذ بالخؼبُلاث الخعلُمُت ملفاَُم الىظٍز

  ـلمـت لىُل درحت رضالت  الزخمً الحاج صالح،الخفىير الىدىي عىم عبم

اثاحِطخير امل حاـعت  ، ئعماد شزفاوي ضعاد، ئشزاف أخمم حالًلي،في اللغٍى

 جىاولذ َذٍ المراضت ـىكف الحاج صالح ـً الترار كاصمي ـزباح وركلت، 

ه لألصالت ، و ـىكفه ـً المراضاث اللطاهُت الحمًثت.   و ـفهـى

  عبم الزخمً الحاج صالح ـً خالٌ ـجلت اللطاهُاث، الفىز اللطاوي عىم المهخىر 

ئعماد ـىصىري هبُل، َذا امللاٌ  ،ةلجاـعت بطىز  ـلاٌ في ـجلت العلىم إلاوطاهُت 

وكف صاخبه على آراء الحاج صالح اللطاهُت التي جفزد بها ـً خالٌ ـجلت 

ت الخلُلت.   ياهخه و حهىدٍ العلمُت، املخمثلت في الىظٍز  اللطاهُاث، ـو

وكف أصحابها على  حلها ـلاالث بدثي ضبلذ  أخزي دراضاث  جىحمهه على أ

ت، أـا ـا بعع الجشةُاث فلؽ، فاجفلذ دراضتي ـعها في بعع الىلاغ  الىظٍز

فعل المًماهخُيي عىم اخخلفذ فُه عنها و َى الجمًم فلُام المراضت بخدلُل ال

 الحاج صالح .
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املىهج و  الذي ٌعخمم آلُت الخدلُللىصفي املىهج ا و للم ارجأًذ أن اجبع في بدثي َذا

ت املىاهج جدظى بمياهت خاصت في ـجاٌ البدىر الـع العلم أن َذٍ ، لارن امل ت الىظٍز لغٍى

 ـنها و الخؼبُلُت.

ٌ ـً  خلال ئن ـثل َذٍ المراضت التي جىاولذ فيها    املخمثلاللطاهُاث الخؼبُلُت  خلى

خجي في شلها الىظزي باالضترشاد بمجمىعت ـً املصادر اللُمت ، أذهز  حعلُمُت اللغاث ، كم ألـش

 ن ي وىلىجلـ  املىضىعت اللغىٍتو  ،عبم الطالم املطميل اللطاهُاث و أضطها املعزفُتـنها : 

مخل ـ، و و اللطاهُاث الخؼبُلُت لــ شاٌر بىجىن  ،جزحمت:ـحي المًً خمُمي،عبم هللا الحمُمان

ج مل ئلى علم الخمَرظ، جدلُل العملُت الخعلُمُت ت ،و دمم المٍر  حعلُمُت الىصىص بين الىظٍز

زلو الخؼبُم  في حمُع هخب صاخبها و املخمثلت في ضلطلخه  تهاًَُ عً املموهت املخمثل، بشير ئبٍز

ت العزبُت  بدىر و دراضاث في علىم اللطان  .ئطافت ئلى ـإلفه ألاخير البجى الىدٍى

 : البحث " الكلمات املفحاحية" لحات صط

، حعلُمُت اللغت العزبُت ،اث، حعلُمُت اللغاللطاهُاث الخؼبُلُت، عبم الزخمً الحاج صالح

ت. الفعل المًماهخُيي، املثلث المًماهخُيي.   خىضبت الذخيرة اللغٍى

   

 .و هللا املىفم        

 

 خمشة بىهثير         

 4774ٌ حمادي الثاهُت 36ًىم                   



 

 

 

الفصل ألاول   ثمهيدي: اللسانيات الحديثة و موقف عبد الرحمن الحاج 

 صالح منها و من التراث

 النظريات اللسانية الحديثة :أوال

 ثانيا : عالقة التعليمية باالهتمامات اللسانية الحديثة

 ثالثا :موقف الحاج صالح من اللسانيات الحديثة و التراث العربي
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ُت  ٦بحرة صعظت بلٛذ الضعاؾاث اللؿاهُت الخضًشت  مً الض٢ت و الًبِ و اإلاىيٖى

بظل٪ مجزلت  مما ظٗلها حٗؼػ مى٢ٗها بحن ؾاةغ الٗلىم ؤلاوؿاهُت و الاظخماُٖت ، مخبىةت و الكمى٫،

اصًت لِـ مً خُض زهىنُتها اإلاٗٞغ ت التي حؿخ٨كٟها ٞدؿب ، ول٨ً  مً خُض زهىبت ٍُع ت اللٍٛى

 اإلاىاهج التي حؿخٗحن بها ؛ خُض ؾٗذ ئلى َضم ألاؾىاع التي أ٢ُمذ بحن الٗلىم الُبُُٗت 

ت أنبدىا ٌٗملىن ًإ٦ض ٖلى أن ٖلماء اللٛ"ليفي إعتراوش"  ألاهثروبىلىظُاو الٗلىم ؤلاوؿاهُت، ٞٗالم 

٣ت مىًبُت ٧ان ٌٗخ٣ض بأنها خ٨غ ٖلى الٗلىم الُبُُٗت ٣ِٞ  .1بٍُغ

 

 الىظرياث اللضاهيت الحديشت:أوال : 

 ولم ًدؿً للؿاهُاث الخضًشت أن جخه٠ بالٗلمُت ئال بٗض ظهىص مًيُت مً َٝغ ٖلماء اللٛت

ت بحن الضعاؾت الىنُٟت للٛت و الضعاؾت الخ٣لُضًت واإلا٣اعهت هجخىا في الظًً ٍغ  لها. ئصعا٥ الٟغو١ الجَى

ها   و الالٞذ لالهدباٍ أن الضعاؾاث اللؿاهُت الخضًشت جى٣ؿم اهُال٢ا مً هٓغتها إلااَُت اللٛت ومىيٖى

 :  و اإلاباصب اإلاىهجُت ئلى

 

 : هظرياث لضاهيت عكليت "صىريت": 1

اث التي  ت بٌٛ الىٓغ ًٖ و هي الىٍٓغ جدىاو٫ الجاهب الهىعي أو الك٩ل الٓاَغ للبيُت اللٍٛى

ُٟت التي ق٩لذ َظٍ البيُاث لخأصًتها " و حكمل  ُٟت التي وظضث مً أظلها اللٛت في طاتها أو الْى الْى

ُٟتها  ت التي حٗخبر أن اللٛاث الُبُُٗت أوؿا١ مجغصة ًم٨ً صعاؾت بيُاتها بمٗؼ٫ ًٖ ْو اث اللٍٛى الىٍٓغ

ت ألاوعوبُت 2الخىانل صازل اإلاجخمٗاث "في  ت البىٍى اث في الىٍٓغ  ، و جمشلذ َظٍ الىٍٓغ

٨ُت . ت ألامٍغ ت البىٍى   و الىٍٓغ
 البىىيت ألاوروبيت : 

 ، و ٌٗض أو٫ ميش ئ ( م1581-1113) F.desaussureفرديىاد دي صىصير ْهغث م٘ 

هٓغا لأل٩ٞاع اللؿاهُت الغاةضة التي ظاء  ،و مإؾـ للؿاهُاث في الش٣اٞت ؤلاوؿاهُت اإلاٗانغة

بت ٢ىٍت في ظمٗها يمً ٦خاب ، ئال أن أظله اهخهى ٖام   .لُأحيم1913بها و التي ٧اهذ له ٚع

" ُٞجمٗان ٧ل اإلادايغاث اإلاضوهت ٖىض َالبه  صيغهايو  عارل باليَالبه َما " ازىان مً

محاضراث في ٖىىاهه " م  1916و التي ْهغث في ق٩ل ٦خاب ٖام ( م1911 -1909في الٟترة )

                                                 
ت الجامُٗت للُب٘ و اليكغ و الخىػَ٘،مهغ : خلمي زلُل - 1  .15، م 2000صعاؾاث في اللؿاهُاث الخُب٣ُُت،صاع اإلاٗٞغ

2
ُٟي، صاع الش٣اٞت، الضاع البًُاء اإلاٛغب،م  -   .26أخمض اإلاخى٧ل: صعاؾاث في هدى اللٛت الٗغبُت الْى
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 و التي ٧اهذ بمشابت ٞاجدت ٖهض ظضًض في جىظُه اللؿاهُاث الخضًشت  "اللضاهياث العامت

 .1و الٗلىم ؤلاوؿاهُت ألازغي 
 

غي  و اللٛت ٖىضٍ  ،أن مىيٕى اللؿاهُاث الىخُض َى اللٛت في طاتها و لظاتها صىصيرٍو

٣ه ألانىاث و اإلاخهىعاث م٨ً ئبغاػ أَم ألا٩ٞاع التي ظاء بها 2ق٩ل جيخٓم ٞو في  صىصير، ٍو

 الى٣اٍ آلاجُت: 

ت و هي اللٛت ،اللؿان، ال٨الم  صىصيرمحز  -1 بحن زالزت مٓاَغ جخٗل٤ بد٣ُ٣ت اللٛت البكٍغ

 خُض ٖٝغ :

ت .اللؼت:   ْاَغة ئوؿاهُت لها أق٩ا٫ ٦شحرة جيخج مً اإلال٨ت اللٍٛى

و َى اظخماعي ٖغفي  ؤلاوؿاوي الىاؾ٘ظؼء مٗحن مخد٤٣ مً اللٛت بمٗىاَا اللضان: 

 م٨دؿب .

 َى مٓهغ ٞغصي ًيخمي ئلى اللؿان .الكالم : 

٤ بحن اللٛت و ال٨الم ، خُض ًغي أهه بٟهل اللٛت ًٖ  صىصير و ٢ض ؾعى  ئلى الخٍٟغ

ال٨الم ًٟهل في الى٢ذ هٟؿه ما َى اظخماعي ٖما َى ٞغصي ، و ما َى يغوعي ٖما َى 

 . 3زاهىي 

ت و هي ٖباعة ًٖ أن ا صىصيرًغي  -2 ت مً الٗالماث اللٍٛى للٛت هٓام ًخأل٠ مً مجمٖى

 نىعة نىجُت "الضا٫"جخدض م٘ جهىع طَني "مضلى٫" و الٗال٢ت بحن الضا٫ 

ُت" اٖخباَُت" جخد٤٣ مً زال٫ الهىث و اإلاٗنى  .  4و اإلاضلى٫ ٖال٢ت ٖٞغ

ت بحن الضا٫ و اإلاضلى٫ جيبأ -3  بٗلم ظضًض أقمل  صىصير اهُال٢ا مً الٗالمت الغمٍؼ

و أوؾ٘ لم ج٨ً مٗاإلاه واضخت آهظا٥ و صٖا ئلى يغوعة صمج اللؿاهُاث يمىه و َى ٖلم 

 الٗالماث . 

                                                 
1

اث الجامُٗت،الجؼاةغ -   .32،م 1999أخمض خؿاوي:مباخض في اللؿاهُاث،مبدض نىحي،مبدض جغ٦ُبي،مبدض صاللي،صًىان اإلاُبٖى

2
 .14،م 2،1990التربُت ، جىوـ، ٍ مدمض الكاوف : ؾىؾحر و ألالؿيُت، اإلاٗهض ال٣ىمي لٗلىم - 

 

3
ت للُباٖت ، م  ٞغصًىاهض صٍ ؾىؾحر: -   .25مدايغاث في ألالؿيُت الٗامت ،جغ:ًىؾ٠ ٚاػي، هجُب الىهغ، اإلاإؾؿت الجؼاةٍغ

 
4

 .90 ،89م  ،اإلاغظ٘ هٟؿهٞغصًىاهض صٍ ؾىؾحر :  - 
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أن الىٓام اللٛىي ًخ٩ىن مً ٖىانغ صازلُت و أزغي زاعظُت، ٞالٗىانغ صىصير بحن  -4

الضازلُت جمشل هٓام اللٛت الضازلي )البيُت(، و هي التي جدخل الهضاعة في الخدلُل 

ت  اللٛىي ،أما الٗال٢اث الخاعظُت ٞخخمشل في صعاؾت الٗال٢اث ال٣اةمت بحن البيُت اللٍٛى

و ما ًإزغ ٞيها مً مإزغاث زاعظُت و ًغي أن الخدلُل اللٛىي ال ًخم ئال بالىٓغ في ٖال٢ت 

ت الضازلُت بٛحٍر مً الٗىانغ ألازغي .  ٧ل ٖىهغ مً الٗىانغ اللٍٛى

 صعاؾت آهُت ونُٟت  ؛جضعؽ مً هاخُخحن،َب٣ا إلاُٗاع الؼمان ،اللٛت ٖىض ؾىؾحر  -5

سُت؛ خُض جمشل الضعاؾت آلاهُ  ت مدىعا أ٣ُٞا  جدلل ُٞه الٗىانغو صعاؾت حٗا٢بُت جاٍع

ت و هي في خالت الشباث ،أي لِـ للؼمً صزل في مشل َظٍ الضعاؾت ، بِىما جمشل  اللٍٛى

ت و هي في خالت الخغ٦ت أي َب٣ا الضعاؾت الخٗا٢بُت مدىعا أؾُا لضعاؾت الٗىانغ  اللٍٛى

سُت ،  1للخُٛحر الؼمني و مٗنى َظا أن الضعاؾت الىنُٟت ال بض أن حؿب٤ الضعاؾت الخاٍع

سُت ٢بل صعاؾت ٧ل مغخلت مً مغاخل خُاة َظٍ  ٞال ًم٨ً صعاؾت أًت لٛت صعاؾت جاٍع

 .اللٛت صعاؾت ونُٟت

أنها ال ج٨دؿب مٗىاَا مً و َظا ٌٗني ،  أن ؤلاقاعة طاث نٟت زُُت صىصيرًغي  -6

حن : ، طاتها  بل مً مجمل الٗالة٤ التي ج٣ُمها م٘ ب٣ُت ؤلاقاعاث و َظٍ الٗالة٤ ٖلى هٖى

 أزغي مكابهت لها صاللُا  هي ٖال٢اث جباصلُت م٘ وخضاث : عالقاث اصدبداليت -

 أو اقخ٣ا٢ُا و هي ٖالة٤ ُٚاب .

 هي ٖالة٤ جخابُٗت م٘ الىخضاث اإلاجاوعة لها التي حؿب٣ها عالقاث ركىيت:  -

  أو جلخ٣ها في الخُاب اإلالّٟى و هي ٖالة٤ خًىع .

م ٖلى ال الجاهب البيُىي مً اللٛتًٖ  صىصير ٦ك٠ -7 أهه لم ٌؿخٗمل مهُلر مً ٚغ

بىا أن وكحر ئلى أن  " ًجملإميل بىفيضذ ٣ًى٫ ،، واؾخٗمل ٧لمت "وؿ٤" أو "هٓام" "بيُت"

غي  ئط  يُت"ب" ٧لمت اإلاٗاوي مً مٗنى وبأيلم ٌؿخٗمل أبضا ؾىؾحر   هٍٓغ َى في اإلاٟهىم الجَى

 .2اليؿ٤" مٟهىم

 

                                                 
غ : - 1  .101،102اإلاغظ٘ الؿاب٤ : م  ٞغصًىاهض صٍ ؾٍى
 ، 131،م 2/1986خىىن مباع٥، مجلت صعاؾاث أصبُتلؿاهُت، اإلاٛغب،  غ:البيُت في اللؿاهُاث ،ج :ٟيؿذئمُل بى - 2
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ن ال٨ك٠ ًٖ الىٓام االٗىانغ اإلا٩ىهت له، و مً زمت ٞ ٦ما أهه ٦ك٠ ًٖ أؾب٣ُت الىٓام ٖلى

ت  ا٦دكاٝ الٗال٢اث اإلاخهلت بالٗىانغ مىهو  ،ٌٗني ا٦دكاٝ البيُت اإلا٩ىهت  بحن أظؼائها الىانلتاللٍٛى

 .1لها 

 

٣ها بّٗض  صىصيرو اهُال٢ا مً َظٍ اإلاباصب التي ظاء بها  َا ٖلما أزظث اللؿاهُاث حك٤ ٍَغ

غ أ٩ٞاع  ت خاولذ جٍُى ت مخىٖى  و ؤلاٞاصة منها،صىصير مشل ب٣ُت الٗلىم ألازغي، و ٢ض ْهغث مضاعؽ لٍٛى

ت هجض : ػ اإلالم مً الى٣ض و الخٗضًل و مً أبغ و ئن لم حؿ  ضاعؽ اللٍٛى

حن أمشا٫ "و  "مازيضيىشبغةاؾت "راغ : مدرصت ب - هيكىالي يمذ ٖضصا مً اللٍٛى

و ل٣ض ٧ان لهم صوع مهم في الخ٨ٟحر اللٛىي ، "رومان ياكبضىن و "جروبضكىي"

ُُٟت في اللٛت  خُض،  الخضًض ا ٖلى اجساط ال٨ٟغة التر٦ُبُت و الْى اج٤ٟ أًٖاَؤ

ت ت ٧املت في الخدلُل الٟىهىلىجي  ،أؾاؾا في الضعاؾت اللٍٛى  .٩ٞ2اهذ لها هٍٓغ

ت مخٗل٣ت باإلاى٤ُ  صىصيرمً مباصب أًًا اهُل٣ذ مدرصت كىبنهاػً : - اللٍٛى

امت"م1931ال٣ضًم و الخضًض، جأؾؿذ ٖام  " بروهدال" ئلى ظاهب"هيلمضليف، بٖؼ

ً .أوجى يضبرصً" و "  أولدان"و " ت "  و آزٍغ " الجلىصيماطيقا و جمحزث بىي٘ هٍٓغ

 : 3اهُال٢ا مً مبضأًً اؾخمضا مً أ٩ٞاع ؾىؾحر و َما 

 . أن اللٛت لِؿذ ماصة و ئهما هي نىعة أو ق٩ل 

 . ظمُ٘ اللٛاث حكتر٥ في ٧ىنها حٗبحرا زم مدخىي 

ضا ٢اةما بظاجه جدخاط  ت جخمحز ب٩ىنها هٓاما ٍٞغ في جدلُلها ئلى ئال أن بيُت اللٛت خؿب َظٍ الىٍٓغ

ت نىعٍت جهض١ ٖلى ظمُ٘ اللٛاث أصواث زانت ، و ٖلُه ًجب   ٖلى ٖالم اللٛت أن ًً٘ هٍٓغ

ًغي أن مهمت ٖالم اللؿاهُاث هيلمضليف" و ج٩ىن بمشابت ٖلم الجبر، ومً زال٫ َظا ًخطر أن "

 . 4ج٣خهغ ٖلى الهىعة أو الك٩ل

 

 

                                                 
ت الجامُٗت للُب٘ و اليكغ و الخىػَ٘ غ خلمي زلُل : الٗ - 1 ، 1996بُت و ٖلم اللٛت البيُىي، صعاؾت في ال٨ٟغ الٗغبي الخضًض ، صاع اإلاٗٞغ

 . 102م 
اث الجامُٗت ، م ،2ٍ ، -خ٣ل حٗلُمُت اللٛاث –أخمض خؿاوي : صعاؾاث في اللؿاهُاث الخُب٣ُُت  - 2  . 15-14صًىان اإلاُبٖى
ت و حٗم٣ُاتها اإلاىهجُت، خىُٟي بً هانغ، - 3 غ: اللؿاهُاث مىُل٣اتها الىٍٓغ اث الجامُٗت، الجؼاةغ  مسخاع لٖؼ  .54،م 2009صًىان اإلاُبٖى
 116،115الٗغبُت و ٖلم اللٛت البيُىي ، مخلمي زلُل :  - 4
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ت ًٖ صعاؾت  و ٢ض هخج ًٖ َظا الٟهم لُبُٗت اللٛت ج٣ضًم صعاؾت الٗال٢ت بحن الىخضاث اللٍٛى

ت َبُٗتها ئال في وظىص الىخضاث ألازغي  و ٢ض ،َظٍ الىخضاث في طاتها ؛ خُض أن ٧ل وخضة ال ًم٨ً مٗٞغ

بٗىهغ  ئلى البدض ًٖ ٢اهىن ٖام ًد٨م الٓىاَغ التي جخهل بىخضة مُٗىت أو  الجلىصيماطيقا"ؾٗذ "

غاب و البىاء   مٗحن، ٞمشال هجض في بٌٗ اللٛاث جخاب٘ الهٟت و اإلاىنىٝ في ؤلٖا

 و ؤلاٞغاص و الجم٘ و الخظ٦حر  و الخأهِض و ٚحر طل٪ . 

تلم  الجلىصيماطيقا "ٚحر أن " ٞبضال  ،ج٨خ٠ بهظٍ الٓىاَغ و أٖاصث نُاٚت ال٣ىاهحن اللٍٛى

، ومن ئمً ال٣ى٫ أن الهٟت جدب٘ اإلاىنٝى ه٣ى٫  نى َظا أن ْٗهىع الهٟت ًإصي ئلى ْهىع اإلاىنٝى

 ْهىع أي ٖىهغ لٛىي ًد٨مه ْهىع ٖىهغ آزغ. 

ايُت نىعٍت مً زال٫  ت ال ج٠٣ ٖىض َظٍ الخضوص بل جخٗضاَا ئلى نُاٚت ٍع ئال أن َظٍ الىٍٓغ

أو أن ْهىع  ،ن ْهىع الٗىهغ )ؽ( في جغ٦ُب ما ًإصي ئلى ْهىع الٗىهغ)م(ئ٢ىلىا مشال : 

ت جخٗامل م٘ الٗىهغ )م( في جغ٦ُب ما ًإصي ئلى ْهىع الٗىهغ)ؽ(في التر٦ُب هٟؿه، ٞهظٍ الىٍٓغ

ايُا، و َظٍ  غ ٖنها ٍع ت التي جخُلب الخبًر ٖضص مً الٗال٢اث ال٣اةمت ٖلى ٖضص مً الٗىانغ اللٍٛى

الٗىانغ ٚحر ٢ابلت للخدلُل اللٛىي ٧ىنها مؿخ٣لت و ل٨نها ٢ابلت للخدلُل مً خُض هي ٖىانغ طاث 

ت مُٗىت .  ٖال٢اث م٘ ٖىانغ أزغي يمً بيُت لٍٛى

ت " زظ ق٨ال زابخا ال مخٛحرا، خُض تهخم أج "هيلمضليفًخطر مً زال٫ ما ؾب٤ أن بيٍُى

 الشابخت أ٦ثر مً اَخمامها بالخٛحراث التي جُغأ ٖلى اللٛت .بالٗال٢اث 

ايُت ئال أنها لم ج٣ضم ئال ٖضصا يئُال مً  ت مً ص٢ت ٍع م مما امخاػث به َظٍ الىٍٓغ و ٖلى الٚغ

ت ٦ما الخٔ ال٨شحر مً  ت ، ٦ما أنها لم جخجاوػ مغخلت الخهي٠ُ للٗىانغ اللٍٛى الخُب٣ُاث اللٍٛى

 .  1مإعخي ال٨ٟغ اللٛىي الخضًض 
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 : البىىيت ألامريكيت 

توكأث  ت ألاوعوبُت البىٍى ٨ُت في اؾخ٣ال٫ جام ًٖ البىٍى  الخ٨ٟحر الؿىؾحري ، و ألامٍغ

٩ا في أواةل َظا  1و ظاءث لخدل مؿاةل مخٗل٣ت بٗلم ألاظىاؽ "و٢ض ناصٝ أن ٧ان في أمٍغ

 صابير و   (Boazبىش )ظىاؽ )ألاهثروبىلىظُا( مً أمشا٫ ال٣غن أًًا ٖلماء مهخمىن بٗلم ألا 

(Sapir) بلىمفيلد و (Bloomfield ٣ًىمىن بضعاؾت لٛاث الهىىص الخمغ ٚحر اإلا٨خىبت ، ) 

٣ت2و ًداولىن أن ٨ًدكٟىا ٢ىاٖضَا"   . و ٢ض وظض َإالء أًًا في اإلاىهج الىنٟي الٍُغ

٣هم الىخُضة لل٣ُام بٗملهم، ٞأ٢غوا ما ظاء به  ؾىؾحر، و أنبذ اإلاىهج الىنٟي َى ٍَغ

 الجضًضة ٖليهم .الىخُض في البدض اللٛىي في جل٪ اللٛاث 

تبلىمفيلد زم ٢ام  م  ،و أجباٖه بخُب٤ُ طل٪ اإلاىهج ٖلى اللٛت ؤلاهجلحًز و ٢ام ٚحَر

ّٖض بلىمُٟلض ألاخضار اللؿاهُت ْىاَغ  و٢ضبخُب٣ُه ٖلى اللٛاث ألاوعوبُت الخضًشت أًًا، 

ؾلى٦ُت مً هٕى زام ، خُض ًغي أهه مً أظل الخبلُٜ ًغؾل اإلاخ٩لم جدذ ْغوٝ 

أنىاجا جخُلب عّص ٞٗل مً اإلاساَب)اؾخجابت(، و ٖلى اللؿاوي أن ًىضر  مُٗىت)مىبه(

ت الهىجُت مً ظهت و اإلاىبه الظي ًخُلب اؾخجابت ألاٞغاص مً ظهت  الٗال٢ت بحن اإلاجمٖى

 .3أزغي 

ُٟتبلىمفيلد و مما ًالخٔ أن هٓغة  ئط اإلا٣هىص  ،َظٍ ج٣ىم أؾاؾا ٖلى مٟهىم الْى

ُٟت ٖىهغ لؿاوي َى ؤلاقاعة ئلى مى٢ٗه يمً الٗىانغ ألازغي اإلادُُت به، أو باألخغي  بْى

، و مىه ؾمي الاججاٍ  الخىزيعب٩لمت  صىداظ"جىػَٗه في الؿُا١ اللؿاوي، لظل٪ اؾدبضلها"

لى ئزغ طل٪ و مً زال٫ مٗاًىت الؿُا١ ال٨المي ًٖ ٦شب بالخىزيعي   ، ٖو

٠ الخىػَ٘ بأهه و مداولت يبِ الىخ ت الىاعصة ُٞه خؿب مىا٢ٗها ًم٨ىىا حٍٗغ ضاث اللٍٛى

اإلاى٢٘ الظي ًدخله الٗىهغ اللؿاوي يمً الٗىانغ ألازغي اإلاجاوعة له، و ٢ض جمحزث 

 الخىػَُٗت بما ًلي :

 

 

 

                                                 
اء ٧امل ٞاًض، ٍ :مُل٩ا ئُٞدل - 1 ؼ مهلىح ، ٞو  .273،م 2اججاَاث البدض الؿاوي ،جغظمت: ؾٗض ٖبض الٍٗؼ
ت ،م  - 2 ت اإلاٗانغة، ؾلؿلت ٖالم اإلاٗٞغ  . 87ها٠ً زغما :أيىاء ٖلى الضعاؾاث اللٍٛى
 .278اججاَاث البدض اللؿاوي ، م  :مُل٩ا ئُٞدل - 3
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  ئن صعاؾت اللؿان ًيبغي أن حٗخمض ٖلى ازخُاع أخضار ملمىؾت جدضص في الؼمان 

اإلا٩ان ختى ج٨دؿب الُاب٘ الٗلمي، خُض ئن ٧ل بدض لؿاوي ًخُلب ظم٘  و 

ت مً ألا٢ىا٫ و ٌكتٍر ٞيها أن ج٩ىن مخماؾ٨ت و همىطظُت.  مضوهت؛ أي مجمٖى

 ًٞاطا ٧ان باإلم٩ان  ،ئن ٖىهغ الٗال٢ت)أنىاث، مىبه/اؾخجابت( لِؿا مخىاٍْغ

هٗب ئبغاػ اإلاىبه و مً ال ،مالخٓت ألانىاث ٞان طل٪ ٚحر مم٨ً باليؿبت للمٗنى

ي باإلاخ٩لم ئلى ئنضاع أنىاث مُٗىت، و ال عص الٟٗل الخانل لضي الؿام٘ الظي أصّ 

الخىػَُٗىن ٖلى ئبٗاص اإلاٗنى في الخدلُل اللٛىي  مً َظٍ ألانىاث ، لظل٪ أنغّ 

لِـ ألن ال أَمُت له ،و ئهما إلًمان أصخاب َظٍ اإلاضعؾت بأن اإلاٗنى ال ًم٨ً 

 ُت الض٣ُ٢ت .ئزًاٖه للضعاؾت الىنٟ

  ٣ت ٣ت أولى ئلى مإلٟاث ، ئط ّٖض الخدلُل اهٟغصث الخىػَُٗت بٍُغ ث َظٍ الٍُغ

ا جاما، و الخدلُل ئلى مإلٟاث َى  اإلاداوالث لىن٠ البيُت التر٦ُبُت ونٟا بيٍُى

ج٨ُٟ٪ بيُت الجملت ٖلى أؾاؽ أنها م٩ىهت مً َب٣اث بًٗها أ٦بر مً البٌٗ 

و مإلٟاث ال٨الم في هٓغ ،1ا ألاولُت )اإلاىعُٞماث(آلازغ ئلى ٚاًت ونىلها ئلى ٖىانَغ

 اإلاضعؾت الخىػَُٗت ٢ؿمان :

 هي م٩ىهاث الجملت ال٣ابلت للخدلُل ئلى مإلٟاث أنٛغ .مؤلفاث مباعرة: 

 و هي اإلاإلٟاث ٚحر ال٣ابلت للخدلُل ئلى مإلٟاث أنٛغ .مؤلفاث نهائيت: 

غ و صٖم هاريط زيليجو "حغارلس هىكذ" و ل٣ض أؾهم ٧ل مً اللؿاهُحن "  " بضوع مهم في جٍُى

خُض ٢اما بٗضٍ بٗضة ئظغاءاث في مجا٫ الخدلُل الخىػَعي أصث ئلى  ؛ بلىمفيلدالبضاًاث التي ظاء بها 

، ئط ألاولى ًخم ٞيها جدلُل م٩ىهاث الجملت ابخضاء مً علبت هاريطو  بعلبت هىكذ ْهىع ما ٌٗٝغ

غا ل  .2لٗلبت ألاولى اإلاإلٟاث اإلاباقغة، أما الشاهُت ٞخٗض جٍُى

 

 

 

                                                 
ت، ن - 1  . 72، 71الخمُضان،اليكغ الٗلمي و اإلاُاب٘ ظامٗت اإلال٪ ؾٗىص، م  خمُضي،ٖبض هللا الضًً محي :جغ ي ٧ىلىج: اإلاىؾىٖت اللٍٛى
ت الجامُٗت، ٍ : مباصب ٖلم اللؿاهُاث الخضًض ،ج٣ضًم ٖبضٍ الغاظحي،صاع  ؾامي ُٖاص خىا قٝغ الضًً الغاظحي، - 2 ، م 2002اإلاٗٞغ

112 ،113. 
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ت مE.Sapir (1884،1939 إدوارد صابيرٖلى أهه ججضع  ؤلاقاعة ئلى أن  ( أخض أَم عواص البىٍى

٨ُت هجضٍ ٌُٗي أَمُت ٦بري إلاٟهىم الهىعة أو الك٩ل ت وخضاث أو 1ألامٍغ ،ٞهى ًغي أن اللٛت مجمٖى

ُٟي في اللٛت  بيُاث أو عمىػ، م ٖلى الٚحر أهه ال يهمل الجاهب الْى اخخٟاةه بالبيُت أ٦ثر مً مً ٚغ

ُٟت ألاؾاؾُت للٛاث هي الخىانل ،٣ًى٫ : " ئن اللٛت وؾُلت ال  ُٟت ، ٞىجضٍ ًهغح بأن الْى الْى

ت زانت باإلوؿان، ٍؼ باث ٖبر عمىػ ًإصيها بهىعة  ٍٚغ ٌؿخٗملها إلًها٫ ألا٩ٞاع و اإلاكاٖغ  و الٚغ

ت و ٢هضًت "   .2ازخُاٍع

 

تهم و ؾاااٗىا ئلاااى ماااض هُا٢هاااا ، ٦ماااا ا٢تااارح  و ٖمىماااا ٞاااان الخاااىػَُٗحن هجخاااىا فاااي ويااا٘ خاااضوص لىٓاااٍغ

ل .هاريط  ى ما هخج ٖىه لٟٔ الخدٍى  مٟهىما للخىػَ٘ ٌؿمذ بغبِ الجمل بًٗها ببٌٗ ، َو

ااااات  ٨ُااااات التاااااي طإ نااااااُتها الىٍٓغ اااااات ألامٍغ ااااااث البىٍى ،وهاااااي مااااااً  الخىليديةةةةةت الخحىيليةةةةةةتو ماااااً الىٍٓغ

اااث ال ُٟتهاااالىٍٓغ ااا بيُاات و بمٗااؼ٫ ْو ، ٣ٞااض ظٗلااذ الىدااى ٖملُاات 3تااي جااغي أهااه ًم٨ااً صعاؾاات اللٛاات باٖخباَع

اااااة٠ البيُاااااث  اااات بكاااا٩ل آلااااي ٦مااااا أنهااااا لاااام تهااااخم بْى م٩ُاه٨ُُاااات لهااااا ٢ىاٖااااضَا التااااي جد٣اااا٤ الٗىانااااغ اللٍٛى

اال فااي مغاخاال جىلُااض الجماال ، زاام هااي لاام جااغإ الىا٢اا٘ الىٟ اا ي للماا اات ٖىااض خااضور ٖملُاات الخدٍى   خ٩لماللٍٛى

ُُٟات، 4الخضًض، " واٖخبرث اللٛت مجغص وكاٍ ٣ٖلي" ؾُا١ ال و ات ٚحار ْو ت بىٍى ظا الظي  ظٗلها هٍٓغ .َو

هاااا ٖىاااض ونااا٠ الهاااىعة )الكااا٩ل(  ت، ٞهاااي حُٗاااب ٖليهاااا و٢ٞى م مىاًَاااتها ل٨شحااار ماااً ألا٩ٞااااع الؿىؾاااحًر باااٚغ

ااال ماااً البيُااات الٗم٣ُااات ئلاااى الب اااضم ججاوػَاااا ئلاااى الخٟؿاااحر ٦خىياااُذ أقااا٩ا٫ الخدٍى يُااات الؿاااُدُت، َاااظا ٖو

خااضر بداا٤ زااىعة فااي ال٨ٟااغ اللؿاااوي الخااضًض، ٦مااا أخااضر أ Chomeskyحغىمضةةكي ألازحاار الااظي أحاا  بااه 

ألابييةةةت ،و ٖلااام ألاهثروبىلىظُاااا، خُاااض بمجاااغص ناااضوع ٦خاباااه ألاو٫ "5جاااأزحرا ٦بحااارا ٖلاااى ٖلااام الاااىٟـ ؤلاصعا٧اااي

 بضأث اإلاٟاَُم الخىػَُٗت جتراظ٘ لخدل مدلها مٟاَُم ظضًضة. م1957ٖام  التركيبيت"

 

 

 

 

 

                                                 

 .39،م 1990،، جىوـالتربُت ٗهض ال٣ىمي لٗلىماإلا ،2ٍ،أَم اإلاضاعؽ اللؿاهُتٖبض ال٣اصع اإلاهحري:  -1
2
اء : بدىر ألؿيُت ٖغبُت، -   . 67م ، 1992، اإلاإؾؿت الجامُٗت لليكغ و الىػَ٘، بحروث،1ٍمِكا٫ ػ٦ٍغ
ُٟي، م  أخمض اإلاخى٧ل : - 3  .26صعاؾاث في هدى اللٛت الٗغبُت الْى
ذ، اإلاجلض  ًديى أخمض: - 4 الم ،ال٩ٍى ا وػاعة ؤلٖا ُٟي وصوعٍ في جدلُل اللٛت،مجلت ٖالم ال٨ٟغ"ألالؿيُت"، جهضَع الاججاٍ الْى

 .70،م 3،1989،الٗضص20
ت، م  - 5  .113ن ي ٧ىلىج : اإلاىؾىٖت اللٍٛى
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 ون٠ اللٛاث و جهيُٟها و جىػَ٘ ألانىاث حغىمضكي و ئطا ٧اهذ ٚاًت ٖلم اللؿاهُاث ٢بل 

التي حٗلل الىن٠ و جىضر  ٢ض وظه الخ٨ٟحر ئلى ال٨ك٠ ًٖ اإلاباصب حغىمضكيو ال٩لماث ، ٞان 

ت التي ًىاصي بها  ت البىٍى  ؛بلىمفيلدالٗال٢اث بحن الهىث و اإلاٗنى ، ٦ما اهخ٣ض أوظه ال٣هىع في الىٍٓغ

ٌ الىن٠ الك٨لي ٢اةال: " ئن الخدلُل اللٛىي ال ًيبغي أن ٩ًىن ونٟا إلاا ٢اله اإلاخ٩لم و ئهما  خُض ٞع

 .1زاللها لإلوؿان أن ًخ٩لم بجمل ظضًضة"قغح و حٗلُل للٗملُاث الظَىُت التي ًم٨ً مً 

٦ما ججاوػ مُُٗاث ٖلم الىٟـ الؿلى٧ي ئلى مىهج ٣ٖلي ٌٗنى بخٟؿحر ال٣ضعة ال٩امىت وعاء 

مً أَم مإلٟاجه التي اخخىث ٨ٞغجه ًٖ الىدى ؛ خُض البنى التركيبيت" الٟٗل اللؿاوي،و ٌٗض ٦خاب "

ت صون  ّٖض  تٍ وؾُلت لخىلُض الٗضًض مً الجمل الىدٍى جهىع  مٗخمضا في جدلُله ٖلى ،الجمل ٚحر الىدٍى

ل ، ال٣ؿم لىدى ًخٟٕغ ئلى زالزت أ٢ؿام عةِؿو ًغي أن االٟغص اإلاخ٩لم بلٛخه ألام، ت:بيُت الٗباعة، الخدٍى

ت مً ال٣ىاٖض جُب٤ في جخاب٘ مدضص. ٦ما اإلاىعُٞمي، حن  و ًسخو ٧ل ٢ؿم بمجمٖى جًمً ٦خابه هٖى

 مً ال٣ىاٖض، ٢ىاٖض بيُت الٗباعة و حكمل اإلاٟغصاث اإلاعجمُت و ألا٢ؿام الىٓمُت، 

اة٠:      ان مً الْى ل التي لها هٖى  و ٢ىاٖض الخدٍى

 .)حُٛحر الٗال٢اث الىدىٍت )٧الخُٛحر مً اإلابني للمجهى٫ ئلى اإلابني للمٗلىم 

 ل مً الجمل البؿُُت ئ  .2لى الجمل اإلاغ٦بت الىٕى الشاوي َى الخدٍى

خه ، خُض أصزل  حغىمضكيَىع م 1965ٖام حىاهب مً هظريت التركيب" و بٗض ْهىع ٦خاب " هٍٓغ

اصة ٖلى ٖىهغ الٟىهىلىظُا و الٗىهغ الىٓمي، ٦ما حٗغى في َظا ال٨خاب ل٨ٟغة  ٖىهغ الضاللت ٍػ

الؿُدُت ؛ خُض وي٘ ألاولى بأنها الٗال٢اث الضاللُت و ٨ٞغة البيُت الٗم٣ُت ألو٫ مغة بم٣ابلتها بالبيُت 

و ٢ض هخج ًٖ َظا  ،جبدض ًٖ ألانل في الجملت بِىما هجض ٞيها الخظٝ و ؤلاياٞت و الخ٣ضًم و الخأزحر

ت.  ال٨خاب ْهىع وظتهي هٓغ في الضاللت :الضاللت الخىلُضًت و الضاللت الخٟؿحًر

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
اث يمً:  - 1 غ: الىٍٓغ لُت الخىلُضًت، مجلت اللؿاهُاث الٗضص ماػن الٖى ت الضاللُت للؿاهُاث الخدٍى  .25، م 1982، 6الىدٍى
ت، م - 2  .117ب.ر.مازُىػ: اللٛت م٣ضعة ٣ٖلُت ج٣ضم قىمؿ٩ي، يمً : اإلاىؾىٖت اللٍٛى
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للخمشُل الىٓمي ٢ض حٗغيذ  في ظٗل البيُت الٗم٣ُت مؿخىي مؿخ٣ال حغىمضكي ئن ٨ٞغة  

خُض ٧اهىا ًغون أن ؛ بىصخال""والكىف" للى٣ض مً ٢بل بٌٗ ٖلماء الضاللت الخىلُضًت مً بُنهم "

ت ٢ىاٖض  لخىلُض نُٜ الخمشُل الضاللُت بالك٩ل  الٗىهغ الغةِـ للىدى ًجب أن ًخًمً مجمٖى

٤  الصخُذ، زم جخدى٫ َظٍ الهُٜ ئلى ؾلؿلت مً ال٩لماث طاث بيُت ؾُدُت مُٗىت و طل٪ ًٖ ٍَغ

لُت مخخابٗت صون أن ٩ًىن َىا٥ ما صٖاٍ  البيُت الٗم٣ُت ٦مؿخىي مؿخ٣ل في  حكىمؿ٩ي٢ىاٖض جدٍى

ٖلى طل٪ مبِىا أن الازخالٝ ئهما حكىمؿ٩ي الاهخ٣ا٫ مً الخمشُل الضاللي في البيُت الٗم٣ُت، و ٢ض عص 

 .1ًغظ٘ ئلى مجغص هٓام ٦خابت الخُىاث 

خه حغىمضكي َىع  ٦خمُحٍز بحن ال٣ضعة و ألاصاء ، مبِىا أن  ،بٗغى ٖضة مٟاَُم أزغي هٍٓغ

ت جإصي ئلى ئهخاط ٖضص مً الجمل و ٞهمها في خحن أن  ت الٟغص للٛخه، و َظٍ اإلاٗٞغ ال٣ضعة ج٨مً في مٗٞغ

ألاصاء ًخمشل في اؾخٗما٫ الٟغص الٟٗلي للٛخه ألام ، و بهظا ٞان حكىمؿ٩ي أزظ بخ٣ؿُم ؾىؾحر للٛت ئلى 

)ال٣ضعة( التي جخ٩ىن لضي ٧ل ٞغص مً أٞغاص مجخم٘    Compétence ٦الم ،٣ٞابل اللٛت بمهُلرلٛت و 

ض مً ظمل ظضًضة عبما لم ٌؿمٗها مً ٢بل،  ً ما ًٍغ  مٗحن، و التي جم٨ىه مً ج٩ٍى

 .2أي الضاء ال٨المي و َى الاؾخٗما٫ الٟٗلي للٛت  Performanceو ٢ابل ال٨الم بمهُلر 

  

ا واؾٗحن ، أًًا واظهتها اهخ٣اصاث ٢بىال و اهدكاع  حغىمضكيفي الى٢ذ الظي ال٢ذ ُٞه أ٩ٞاع 

لُت جغ٦ؼ ٖلى الخُاب أ٦ثر مما جغ٦ؼ ٖلى  ت الخىلُضًت الخدٍى ٦شحرة مما ظٗل البٌٗ ٌٗٝؼ ٖنها، ٞالىٍٓغ

ب  و الىا٢٘ الىٟ  ي و الاظخماعي لهما و ْغوٝ الخُاب 
َ
ب و اإلاساَ َِ ظا َى  ،اإلاسا الاوكٛا٫ الظي َو

ل  ض و البٗض ًٖ الىا٢٘ اللٛىي،  وعٌٞ ٨ٞغة الخدٍى ُٟي الخضاولي الظي ججاوػ الخجٍغ خمله الخُاع الْى

ُٟخه و خاله و م٣امه مهما حكابهذ َظٍ الٗباعاث، و ٧ل حُٛحر ٞيها ؾىاء  وظٗل ل٩ل ٖباعة أو ٦الم ْو

ُ اصة أم ج٣ضًما أم جأزحرا له اؾخ٣اللُخه و ْو ُٟي ًه٠ ٧ان خظٞا أم ٍػ ٟخه و ما ًبرعٍ، و الاججاٍ الْى

ُُٟت جم٨ىه أي اإلاخ٩لم/  ت ْو ت ٢ىاٖض بىٍى ت للمخ٩لم / اإلاؿخم٘ باٖخباع َظٍ ال٣ضعة مجمٖى ال٣ضعة اللٍٛى

 .3اإلاؿخم٘ اإلادضص مً اؾخٗما٫ ٖباعاث مدضصة في مى٠٢ جىانلي مدضص ألصاء ٚغى مدضص

 

 

 

 

                                                 
ـ: معجم اللؿاهُاث الخضًشت، م٨خبت لبىان، م  - 1 م ػ٧ي خؿام الضًً،هجُب ظَغ  . 17، 16ؾامي ُٖاص خىا، ٦ٍغ
ت اإلاٗانغة، م  - 2  .93ها٠ً زغما : أيىاء ٖلى الضعاؾاث اللٍٛى
ُٟت و البيُت :أخمض اإلاخى٧ل - 3  .10، م 1993ميكىعاث ٩ٖاّ ،الغباٍ، ،الْى
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٨ُت ب٣ضع ما  ت ألامٍغ ٞاهه ًىظض ،1الباخشحن ال جمذ بهلت أل٩ٞاع ؾىؾحر  َا ٦شحر مًّٖض و البيٍُى

بأنها جغجبِ لؿبب أو آلزغ بال٨ٟغ الؿىؾحري ل٩ىن ؾىؾحر َى اإلاإؾـ الخ٣ُ٣ي  مً ٣ًغ 

تالخضًشت ت ٖامت " 2للبيٍُى  .3،وئلُه " ًغظ٘ ما أَل٤ ٖلُه اؾم ألالؿيُت البيٍُى

 

بل جُىعث ٖلى أًضي ٦شحر مً  ٚحر أن الضعاؾاث اللؿاهُت لم جب٤ خبِؿت ج٨ٟحر ؾىؾحر  

ُاوي  ت الاظخماُٖت، و ٢ض فيرر الباخشحن ، ٞبًٟل الٗالم البًر ذ باإلاضعؾت اللٍٛى ج٩ىهذ مضعؾت ٖٞغ

ض أن ًهل  ت،خُض ًغي ٞحرر أن ٖالم اللٛت الظي ًٍغ ت لهظٍ الىٍٓغ ٧اهذ ٨ٞغة الؿُا١ هي حجغ الؼاٍو

ت في ئلى اإلاٗنى الض٤ُ٢ للخضر ال٨المي ًجب ٖلُه أوال ال٨ك ٠ ًٖ الٗال٢اث بحن الىخضاث اللٍٛى

 : 4الجملت و َظا الخدلُل ٣ًىم ٖىضٍ ٖلى أع٧ان زالزت ال٩لمت أو

خباع ٧ل ما ًغجبِ بهظا الخحليل اللؼىي:  -1 البض أن ٌٗخمض ٖلى اإلا٣ام م٘ ألازظ بٗحن الٖا

 اإلا٣ام مً ٖال٢اث و ْغوٝ و مالبؿاث و٢ذ ال٨الم الٟٗلي مشل: 

نهما الش٣افيشخهُت اإلاخ٩لم و الؿا -  و شخهُاث مً ٌكهض ال٨الم  ،م٘ و ج٩ٍى

 و صوعَم ُٞه.

 الٗىامل الاظخماُٖت و اإلاىازُت و ٖال٢تها باللٛت و الؿلى٥ اللٛىي و٢ذ ال٨الم. -

تراى... ئلخ. -  أزغ ال٨الم في اإلاكاع٦حن ُٞه، ٧اإل٢ىإ أو الٖا

َىا ًدبحن لىا أن مً أَم زهاةو اإلا٣ام لضي ٞحرر َى ئْهاع الضوع الاظخماعي  و مً

 الظي ٣ًىم به اإلاخ٩لم و مً ٌكاع٦ه ال٨الم. 

جدضًض بِئت ال٨الم لخجىب الخلِ بحن اللٛاث و اللهجاث ئياٞت ئلى خهغ الضعاؾت ٖلى  -2

 مؿخىي لٛىي واخض لٛت اإلاش٣ٟحن أو الٗىام أو لٛت الىثر أو لٛت الكٗغ.

 

 

 

 

 

                                                 
 .39م أَم اإلاضاعؽ الؿاهُت،ٖبض ال٣اصع اإلاهحري،  - 1
اث الجامُٗت، الجؼاةغ ، صًىانٖمغ مهُبل :البيُىٍت في ال٨ٟغ الٟلؿٟي اإلاٗانغ، - 2  .20م اإلاُبٖى
 .05م،  1990، اإلاٗهض ال٣ىمي لٗلىم التربُت، جىوـ،  2يمً أَم اإلاضاعؽ اللؿاهُت،ٍ مدمض الكاوف : ؾىؾحر و ألالؿيُت، - 3
 .33، 32خلمي زلُل : صعاؾاث في اللؿاهُاث الخُب٣ُُت ، م  - 4
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يغوعة جدلُل ال٨الم ئلى ٖىانٍغ و وخضاجه اإلا٩ىهت له لل٨ك٠ ٖما بُنهما مً ٖال٢اث  -3

اث الخدلُل اإلاسخلٟت ، الٟىهىلىظُت  صازلُت للىنى٫ ئلى اإلاٗنى الظي ًخهل بمؿخٍى

اث جغجبِ ُٞما بُنها  اإلاىعٞىلىظُت، ت و الضاللُت، م٘ مالخٓت أن َظٍ اإلاؿخٍى الىدٍى

لخدضًض اإلاٗنى اللٛىي لل٨الم ، وبىاء ٖلى طل٪ ٞان مٟهىم اإلاٗنى  وز٣ُا، و َظااعجباَا 

٦ما أهه لِـ ٖال٢ت مخباصلت بحن اللٟٔ و الهىعة  ،ٖىض ٞحرر  لِـ قِئا في الظًَ

ت التي ًم٨ً  ت مً الخهاةو اللٍٛى الظَىُت ٦ما َى ٖىض ؾىؾحر ، و ئهما َى مجمٖى

 الخٗٝغ ٖليها في مى٠٢ مٗحن ًدضصٍ اإلا٣ام.

 َظا أن الؿُا١ لضي ٞحرر ًى٣ؿم ٢ؿمحن: و مٗنى 

 

 و ًخمشاااااااال فااااااااي الٗال٢اااااااااث الهااااااااىجُت،الٟىهىلىظُت، اإلاىعٞىلىظُاااااااات، الضةةةةةةةةيا: اللؼةةةةةةةةىي: -

ت و الضاللُت.  الىدٍى

 و ًمشله الٗالم الخاعط ًٖ الخضر اللٛىي، ئياٞت ئلى الٓغوٝ املقام:  -

 اإلاالبؿاث الاظخماُٖت و الىٟؿُت و الش٣اُٞت للمخ٩لم و اإلاكاع٦حن مٗه في ال٨الم. و 

و مً زال٫ اؾخسضام ٞحرر لُغ١ الخدلُل التي جىنل ئليها ٖلم اللٛت البيُىي في أوعبا 

ت  ت بيٍُى خه حٗض هٍٓغ ت الؿُا١ ، ٞان هٍٓغ  .1يمً هٍٓغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .137خلمي زلُل : الٗغبُت و ٖلم اللٛت البيُىي، م  - 1
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 هظرياث لضاهيت و ظيفيت : 2 

 

ُُٟت   ُٟي الْى ت وؿبت ئلى اللٛت، و حٗني في الاججاٍ الْى ُٟت، ٣٦ىلىا مضعؾت لٍٛى وؿبت ئلى الْى

ُٟت و جابٗت  ُٟت الخىانل و البُان، اعجباَا ًجٗل البيُت او٩ٗاؾا للْى الخضاولي اعجباٍ بيُت اللٛت بْى

ُٟت ٖلى اٖخباع الىخضاث اللؿاهُت مً زال٫ صوعَا الظي جلٗبه في  لها خُض " ج٣ىم ٞغيُت الْى

ُٟت بالٗمل أو الضوع اإلاإصي)الخبلُٜ(،و 1الخىانل" ، و هجض ٖبض الغخمً الخاط نالر ًٟؿغ الْى

ُٟت ٖىضٍ وؿبت ئلى َظا ،خُض ٣ًى٫ ًٖ مضعؾت بغاٙ: " أزو ش يء جمخاػ به َظٍ اإلاضعؾت ًٖ  الْى

ت في ٖملُ ا َى اٖخماصَا ألاؾاس ي ٖلى الٗمل )أو الضوع( الظي جإصًه الٗىانغ اللٍٛى ت الخبلُٜ و لهظا ٚحَر

ُُٟت" ت ٖنها )و منها مضعؾت ماعجُني الٟغوؿُت( بالْى اث اإلاخٟٖغ  . 2ؾمُذ الجٖز

ت بضأث جبرػ م٘ ْهىع مضعؾت بغاٙ و جداو٫ أن  و ئلى َظا اإلاهُلر جيؿب مضاعؽ و اججاَاث لٍٛى

ُٟي الظي أقغها ئلُ ه و الظي جٟؿغ ْىاَغ اللٛت مً ٧ل ظىاهبها ، ومً َظٍ الاججاَاث الاججاٍ الْى

 .3ٌٗخبٍر بًٗهم ه٣ًُا لالججاٍ الخدىٍلي 

ُٟي    ًغي أن اللٛت وؾُلت ؤلاوؿان في الخبلُٜ و الخىانل    Fonctionnalismeٞالخُاع الْى

ُُٟا  ت، ٣ًى٫ ٖبض الؿالم اإلاؿضي:" مدضص اللٛت ْو و جغجبِ بم٣ىماجه الاظخماُٖت و الش٣اُٞت و الخًاٍع

ل الخٗاٌل الجماعي ئلى  ،ٗملُت ؤلابالُٚت في نلب اإلاجخم٘أنها أصاة ؤلاوؿان ئلى ئهجاػ ال مما ًُٕى جدٍى

ت"  .4مإؾؿت ئوؿاهُت جخدلى ب٩ل اإلا٣ىماث الش٣اُٞت و الخًاٍع

و مااااااً أَاااااام مباصةااااااه " اللٛاااااااث الُبُُٗاااااات بيُاااااااث جدااااااضص زهاةهااااااها )ظؼةُااااااا ٖلااااااى ألا٢اااااال( ْااااااغوٝ 

ُٟااات الخىانااال"  ُٟتهاااا ألاؾاؾاااُت ْو ااااث التاااي جأزاااظ بٗاااحن 5اؾاااخٗمالها فاااي ئَااااع ْو ، و ًاااضزل يااامىه الىٍٓغ

ُُٟات  ات الْى خباع البٗض الخضاولي في ون٠ اللٛت ، و منها ما ٧اان ًاضعى " الضاللات الخىلُضًات " ، و الىٍٓغ الٖا

٨ُت،هارد فارد اإلا٣ترخت في ئَاع مضعؾت  ُُٟت ألاوعوبُات التاي منهاا اإلاضعؾات اليؿا٣ُت،  ألامٍغ و اإلاضاعؽ الْى

ُٟي لااااا ومضعؾااااتبغاٙ، و أزحاااا ، َااااظٍ ألازحاااارة حٗااااض مااااً أَاااام و أخااااضر 6م1978 صةةةةيمىن ديةةةة را الىدااااى الااااْى

اات ممااا صٞاا٘ " بأصااخاب  ُُٟاات التااي ٧ااان لهااا و٢اا٘ ٦بحاار فااي مُااضان الضعاؾاااث اللٍٛى اااث اللؿاااهُت الْى الىٍٓغ

لُت، ئلى ئٖاصة  ت الخىلُضًت والخدٍى غ١، مشل الىٍٓغ اث اللؿاهُت ألٖا  بٌٗ الىٍٓغ

 

                                                 
ت في اللؿاهُاث، م  - 1  .96مدمض الخىاف : البيٍُى
 .54،الجؼاةغ م 1972، 1ٖبض الغخمً الخاط نالر: مضزل ئلى ٖلم اللؿاهُاث الخضًض، مجلت اللؿاهُاث ، اإلاجلض الشاوي، الٗضص - 2
ُٟي و صوعٍ في جدلُل اللٛت ، م ًحي أخمض : - 3  . 70الاججاٍ الْى
ُت،الضاع الخىوؿُت لليكغ،اإلاإؾؿتٖبض الؿالم اإلاؿضي - 4 ىُت لل٨خاب، الجؼاةغ،ٍ : اللؿاهُاث و أؾؿها اإلاٗٞغ  .31، م1986، 1الَى
اة٠ الخضاولي في اللٛت، صاع الش٣اٞت ، الضاع البًُاء، ٍ - 5  . 8،م 1،1985أخمض اإلاخى٧ل: الْى
 . 08اإلاغظ٘ هٟؿه، مأخمض اإلاخى٧ل:  - 6
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تهم ُُٟاااات" الىٓااااغ فااااي أؾااااـ هٓااااٍغ ايااااُغ بٗااااٌ  ، و1و مباصئهااااا، أو جغ٦هااااا و الخدااااى٫ ٖنهااااا ئلااااى الخُاااااعاث الْى

حن ئلااى ئٖاااصة صعاؾاات ٢ىاٖااض لٛاااتهم" ٣ٞااض أنااضع مٗهااض اللٛاات الغوؾااُت الخاااب٘ أل٧اصًمُاات  الباااخشحن و اللٛااٍى

ُدُت ٖااااام  اااات  م1970الٗلااااىم الؿااااٞى ٦خابااااا ظضًااااضا ل٣ىاٖااااض اللٛاااات الغوؾااااُت اإلاٗانااااغة اهُال٢ااااا مااااً الىٍٓغ

ااااااااااات ال ااااااااااات ٧اإله٩لحًز ُُٟااااااااااات. ٦ماااااااااااا صعؽ ال٨شحااااااااااار ماااااااااااً لٛااااااااااااث الٗاااااااااااالم ماااااااااااً مىا٢ااااااااااا٘ جلااااااااااا٪ الىٍٓغ ااااااااااات الْى  بيٍُى

ُٟي للجملات"  و الدك٨ُُت و الُاباهُت .  ،2و ٣ٖضث مإجمغاث صولُت لبدض اإلاؿاةل اإلاخٗل٣ت بالخ٣ؿاُم الاْى

ُٟااات الاجهاااا٫ ااات بْى ُٟي ًىٓاااغ ئلاااى اللٛااات ٖلاااى أنهاااا ْااااَغة اظخماُٖااات جاااغبِ البيُااات اللٍٛى  ،3ٞاالججااااٍ الاااْى

ا أنىاجا و مٗنى ًغبُهما الخاٞؼ الخىانلي بحن أٞغاص اإلاجخم٘ اللٛىي   .  4و حٗخبَر

  

ُٟي ها٫ قهغة واؾ ت الخضًشتو بهظا ٞاإلاىهج الْى ، بل و أنبذ مدل ٗت بحن الضعاؾاث اللٍٛى

ُُٟت في ٖضة و ٢ض جمشلذ اؾخ٣ُاب ٦ما أقغها ل٨شحر مً الباخشحن و الضاعؾحن،  اث اللؿاهُت الْى الىٍٓغ

 :5مضاعؽ أَمها

 

  : مدرصت براغ 

ُُٟت مىحى ج٩ىهذ مالمده في خل٣ت بغاٙ التي اؾخٟاصث مً أعاء ؾىؾحر   اللؿاهُاث الْى

ُُٟا ًم٨ً ؤلاوؿان مً الخىانل ت مؿخ٣لت أؾاؾها اٖخباع اللٛت هٓاما ْو  و ق٩لذ هٍٓغ

باجه، ٧ان أو٫ اظخمإ لا: "   ، 1882" الدك٩ُي )وليام ماسضيىشو ؤلاٞهاح ًٖ م٣انضٍ و ٚع

ت مً الظًً التزمىا بمىهج َظٍ اإلاضعؾت في م1945 ت مً اإلاهخمحن بالضعاؾاث اللٍٛى ( و مجمٖى

. " و ٢ض يم اإلاجم٘ 6(مدرصت براغ، و ٢ض ٖٝغ َظا الخجم٘ ُٞما بٗض باؾم )م1926أ٦خىبغ 

حن ألاو٦غاهُحن و ألاإلاان و الغوؽ و الؿالُٞحن ممً لم ٩ًىهىا ٣ًُمىن في  ٖضصا مً اللٍٛى

حك٩ُىؾلىٞا٦ُا، ٞالدؿمُت ئطن ال حكحر ئلى اإلادلُت ، و ل٨نها حؿخسضم اؾخسضاما ٖلمُا لدكمل 

التي جمحزث بها َظٍ اإلاضعؾت في الخدلُل اللٛىي أال و هي الىٓغة جل٪ الىٓغة الخانت 

ُُٟت"  .7الْى

                                                 
ُٟي   - 1  .13في الترار اللٛىي الٗغبي، ممؿٗىص صخغاوي: اإلاىحى الْى
 . 116، م م1980مُبٗت الجلُل، صمك٤،ؾىعٍا ،  ،1ظٟٗغ ص٥ الباب: اإلاىظؼ في قغح صالةل ؤلاعجاػ في ٖلم اإلاٗاوي،ٍ - 2
ت الٗغبُت الخضًشت، م  - 3 اث اللٍٛى  .61ظٟٗغ ص٥ الباب: الىٍٓغ
 .137أخمض خؿاوي: مباخض في اللؿاهُاث، م  - 4
ت و حٗم٣ُاتها اإلاىهجُت،م  خىُٟي بً هانغ،- 5 غ: اللؿاهُاث مىُل٣اتها الىٍٓغ  .79،80مسخاع لٖؼ
ُٟي و صوعٍ في جدلُل اللٛت، م - 6  .73ًديى أخمض : الاججاٍ الْى
 .74اإلاغظ٘ هٟؿه، م  ًحي أخمض : - 7
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ُٟت ألاؾاؾُت للٛت هي الخىانل بحن أٞغاص اإلاجخم٘ أهدري مارجني و ًغي   أن الْى

ُٟت ئوؿاهُت بّٗض  ت  اللٛىي، و هي ْو اة٠ الشاهٍى اللٛت مإؾؿت ئوؿاهُت م٘ ٖضم هُٟه للْى

ى أؾاؽ الخ٣ُُ٘ اإلاؼصوط ؛خُض ًغي أن اللؿان البكغي ًخمحز ٖل خههٍٓغ ٞأؾـ ،للٛت ألازغي 

ٞاللٛاث ج٣ُ٘ ئلى وخضاث نٛغي  ًٖ ب٣ُت الىؾاةل الخبلُُٛت ألازغي ب٩ىهه مؼصوط الخ٣ُُ٘،

و هي بضوعَا ج٣ُ٘ ئلى وخضاث مخخالُت أنٛغ مىٗضمت الضاللت Monèmesاللفاظم صالت حؿمى 

 لِؿذ لها صاللت في طاتها  الٟىهُماث أو Phonèmes الصىاجمحؿمى 

 :1و ٢اصعة ٖلى حُٛحر اإلاٗنى، و جهى٠ اللٟاْم ئلى زالزت اهىإ 

ُٟتها مشل: اللفاظم املضخقلت:  - هي وخضاث صالت جخًمً في بيُتها اإلاؿخ٣لت صلُل ْو

 ٢بل(، و ألاٞٗا٫ . بٌٗ الٓغوٝ في الٗغبُت)خُض ، بٗض،

ُْٟت ٖىانغ أزغي ال ًم٨ً لها هي لٟاْم حؿاٖض ٖلى جدضًض و  اللفاظم الىظيفيت: -

ُُٟت  أن حؿخ٣ل بىٟؿها في الؿُا١ الظي جغص ُٞه ، و مىه ٩ًىن صوع اللٟاْم الْى

يبِ الٗال٢اث التر٦ُبُت لهظٍ الٗىانغ ٚحر اإلاؿخ٣لت مشل خغوٝ الجغ ، و خغوٝ 

 ال٠ُٗ.

ُٟخه ٖلى مى٢ٗه في  اللفاظم الخابعت : - جخأل٠ مً لٟٓمحن أو أ٦ثر ، و ال جخى٠٢ ْو

إلالّٟى ، بل صاللت َظا ال٩ل مً اللٟاْم التي جدضص ٖال٢خه بالؿُا١ الىاعص ُٞه، ا

غاب في اللٛت الٗغبُت.  ٧اإلاغجبت أو ؤلٖا

اث  ُٟي للجملت، ٞاإلاؿخٍى و َىا٥ ظاهب آزغ اَخمذ به مضعؾت بغاٙ و َى الخدلُل الْى

جخٟاٖل زال٫ ٖملُت الاجها٫ اللٛىي لخيخج ال٨الم  (الىدىي و الهغفي و الضاللي)للجملت  تالشالز

ُٟت اإلا٣هىصة مً جٟاٖل َظٍ اإلاؿخىٍاث و هي الخىانل.  الظي ٣ًىم بالخٗبحر ًٖ الْى

 

 

 

 

                                                 
 .48م أَم اإلاضاعؽ اللؿاهُت،ٖبض ال٣اصع اإلاهحري:  - 1
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ُٟي جخأل٠ مً ق٣حن َما  ، املىضىعو ٌؿمى املضىد  1و الجملت مً اإلاىٓىع الْى

ه الؿام٘ أو أقحر ئلُه في الجمل الؿا و ٌؿمى  املضىد إليهب٣ت، و و ًخٗل٤ ٚالبا بش يء ٌٗٞغ

و َى الظي ًدمل زبرا أو خ٣ُ٣ت ظضًضة خى٫ اإلاىيٕى اإلاُغوح، و ل٣ض نىٟذ املحمىل 

اة٠ ٚحر  اة٠ أولُت و ْو اة٠ في الجملت أو الٗباعة الىاخضة ئلى ْو ُُٟت الْى ت الْى الىٍٓغ

اة٠ أولُت  الطفلو  زار ػاع الُٟل الخض٣ًت ب٩ل أظىدتها أمـ ، ٩ٞل مً  أولُت،ٟٞي اإلاشا٫ : ْو

ت ألاَمُت في ال٨الم  اة٠ ألاولُت مدؿاٍو ت،  ٦ما أهه لِؿذ ٧ل الْى اة٠ زاهٍى  .2و الباقي ْو

 

  : مدرصت لىدن 

اث أو ألاهٓمت ألاعبٗت في الخدلُل  ُٟي ٖىض مضعؾت لىضن ًخٗامل م٘ اإلاؿخٍى الاججاٍ الْى

٣خحن أو  مه  ؛جىظهحناللٛىي )ألانىاث،اإلاٟغصاث،الىدى،الضاللت(، بٍُغ و الشاوي  فيررألاو٫ ًتٖز

مه   :هاليدايًتٖز

  :صٖا ٞحرر ئلى التر٦حز ٖلى اإلاٗنىاملعنى و صيا: الحال عىد فيرر،  

و طل٪ في ئَاع الٗال٢اث اإلادكاب٨ت التي ًىجؼ ٞيها ال٨الم؛ ٞال٨الم بمٗىاٍ 

لِـ ولُض لخٓت مدضصة و ئهما َى خهُلت مىا٠٢ ٖضًضة في اإلاجخم٘؛ 

 الخا٫ و طل٪ ل٩ىنها ظؼءا مً خُاة اإلاجخم٘ ،  جضعؽ بمغاٖاة ؾُا١ٞاللٛت 

 . 3ماليىىفضكيو في َظا الجاهب ًخطر جأزغ ٞحرر بأ٩ٞاع 

 : ت  الىحى اليضقي)الىظامي (لهاليداي الىدى اليؿ٣ي وي٘ أؾؿه الىٍٓغ

، و وانل البدض في ئَاٍع أجباٖه ، و ٌٗض مً أ٦ثر  مايكل هاليداي

اث ج٩امال ٖىض مضعؾت لىضن و مً مباصةه:   الىٍٓغ

 ُت ااات لهاااا )الهاااٞغ ص ئلاااى خاااض بُٗاااض الخهااااةو البيٍُى ااااة٠ الترا٦ُاااب جداااّضِ  ،ْو

 التر٦ُبُت(.

 

                                                 
ت،الخُىع و الهغإ: جغظمت أخمض وُٗم ال٨غاٖحن،ٍ - 1 اإلاإؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث ،بحروث،لبىان ، 1ظُٟغي ؾامبؿىن: اإلاضاعؽ اللٍٛى

 .107، م1993، 

 
 . 50م  أَم اإلاضعاؽ اللؿاهُت ،ٖبض ال٣اصع اإلاهحري:  - 2
ُٟي و صوعٍ في جدلُل اللٛت، م  - 3  .82ًحي أخمض : الاججاٍ الْى
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  اة٠ اللٛت بدؿب التر٦ُب أو البىاء الىدى مبني ٖلى أؾاؽ حٗضص ْو

 ًجض مؿخٗملها ما ٌٗبر به ًٖ ٧ل أ٩ٞاٍع  ،اللٛىي، ٞاللٛت ٚىُت

..  1و مكاٍٖغ

اة٠ للٛت جمشلها البيُت مغجبُت باليكاٍ اللٛىي  ٣ًترح الىدى اليؿ٣ي زالر ْو

اة٠ جإصيها زالر وؾاةلو البِئت الاظخماُٖت،   حؿمى أوؿا٢ا  و َظٍ الْى

 و هي:

ُٟت جمشُل الىا٢٘، و ًُاب٣ها وؿ٤ الخٗالىظيفت الخمشيليت:  ضصًت، ًخًمً و هي ْو

وؿ٤ الخٗضصًت مٟاَُم صاللُت ٦مٟهىمي "اإلاخ٣بل و اإلاىٟظ"، ٦ما ٌكمل ْغوٝ 

 ال٨الم الخالُت و مالبؿاجه.

ُٟت الخٗال٤ بحن اإلاكاع٦حن و ًُاب٣ها وؿ٤ الهُٛت،  الىظيفت الخعالقيت:  و هي ْو

و ٌٗبر َظا اليؿ٤ ًٖ مٟهىمي "الجهت و ال٣ًُت" ، و ال٣ًُت بضوعَا م٩ىهت مً 

 اٖل و ًٞلت و جىاب٘"."ٞ

ُٟت جىُٓم الخُاب خؿب م٣خض ى الخا٫ و ًُاب٣ها  الىظيفت الىصيت: و هي ْو

ٌٗبر ًٖ مٟاَُم جضاولُت أو  وؿ٤ اإلادىع و ٌكمل الٗال٢اث طاث الُاب٘ الخضاولي ئط

 .ههُت

ُٟت ألاؾاؾُت للٛت و هي الخىانل   ت واخضة لخد٤ُ٣ الْى اة٠ الشالر جخ٩امل في بيُت لٍٛى و الْى

 .2و ؤلابضإ، َظا ألازحر "ؤلابضإ اللٛىي" ًخمشل في ٢ضعة اإلاخ٩لم ٖلى زل٤ مٗان ظضًضة

 

 : الىظيفيت عىد هايمس 

ُٟي الظي ا٢ترخه ًبضو أن  عص ٞٗل ٖلى الخُاع ال٣ٗالوي الظي ظاء هايمس  الىمِ الْى

ً َى أن  وكغ أ٩ٞاع حكىمؿ٩ي و أجباٖه، و أَم ما وسجله بهظا الهضص مً ٞغ١ بحن الخُاٍع

ت الٟغص بلٛخه في قِئحن: اإلال٨ت الظَىُت ل٣ىاٖض َظٍ اللٛت "ال٣ضعة"   حكىمؿ٩ي خهغ مٗٞغ

ت هي أوؾ٘ مً أن ج٩ىن و الاؾخٗما٫ الٟٗلي للٛت "ألاصاء" ، بِىما َاًمؼ ًغي أن ال٣ضعة ا للٍٛى

ُٟت ألاؾاؾُت  مل٨ت طَىُت ل٣ىاٖض اللٛت بل جخمشل في ال٣ضعة ٖلى الاجها٫ الظي َى الْى

                                                 
 .89، م  الؿاب٤اإلاغظ٘ خمض : ًحي أ - 1
 .82، م اإلاغظ٘ هٟؿهًحي أخمض :  - 2
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للٛاث ٖامت، و َظا َى الظي ًىاؾب الُبُٗت الاظخماُٖت للٛت.و بهظا ٞان مٟهىم "ال٣ضعة" 

 ىاٍ مً الجمل ،جُىع م٘ َاًمؼ و لم ًب٤ م٣هىعا ٖلى مل٨ت ٢ىاٖض اللٛت و جىلُض ٖضص ال مخ

 :1و أنبذ ٌكمل أمىعا أزغي مً بُنها  

 مغاٖاة ٖىهغ الىُت أو ال٣هض في الخٗبحر مشل )حٛحر الضالالث ٖىض اإلاؼاح (. -

وظىص مهاعاث ٖضًضة للمخ٩لم و اإلاخل٣ي بد٨م ٧ىنهما أٞغاصا في بِئت اظخماُٖت  -

 ز٣اُٞت مُٗىت.

غاٝ و اإلاىعوزاث  -  الكٗبُت في اؾخٗما٫ اللٛت أَمُت الخ٣الُض الاظخماُٖت و ألٖا

همها و جدلُلها .  ٞو

 

 :)الىحى الىظيفي الخداولي)صيمىن دي / أحمد املخىكل 

ًغظ٘ ًٞل الؿب٤ في صعاؾت اللٛت في ظاهبها الخضاولي لٟالؾٟت اللٛت ، ٣ٞض أبغػوا 

 بٌٗ الٓىاَغ اإلاخٗل٣ت بالىا٢٘ الاؾخٗمالي للٛت في اإلا٣اماث اإلاسخلٟت للىنى٫ ئلى أَضاٝ 

باث،مً طل٪ ما ويٍٗى مً جدلُالث لٓىاَغ مغجبُت باإلخالت   و لإلٞهاح ًٖ ٚع

ت  و الا٢خًاء و أٞٗا٫ ال٨الم،  ، 2و جم ا٢تراى َظٍ اإلاٟاَُم لدؿخٗمل في الضعاؾاث اللٍٛى

حن مشمغ الؾُما ُٞما ًسو " أمهاث ال٣ًاًا مً خُض جدلُل  و الخٗاون بحن الٟالؾٟت و اللٍٛى

ُٟت"ا : ٦ُُٟت جٟاٖلاللٛت، و أٖني بها   .3لبيُت و الْى

ُٟي الخضاولي الضعؽ الٟلؿٟي في اللٛت ان ما ججاوػ الضعؽ الْى و ٖمل ٖلى  ،ل٨ً ؾٖغ

 في ن٣ل أصواث جدلُله، و َى ًدىاو٫ ال٨ُُٟت و الكغوٍ الخاعظُت الؾخسضام صوا٫ اللٛت 

ا اهُال٢ا مً اإلا٣ام، و ؾُا١ الخا٫ أ ٣ت جٟؿحَر زىاء الخٗبحر ًٖ الخُاب، ٦ما ًدىاو٫ ٍَغ

ُٟي حٗ ت الىدى الْى غاى الخىانلُت ال ٢بله و ال بٗضٍ ، ٞىٍٓغ زهاةو بيُاث اللٛاث  ّض ألٚا

ا ًٖ 4جدضص بدؿب ألاَضاٝ الخىانلُت التي حؿخٗمل َظٍ اللٛاث لخد٣ُ٣ها ،و جسخل٠ ظظٍع

ت التي جضعؽ اللٛت بٗضَاا  هٓاما مٗؼوال ًٖ الىا٢٘ الظي أهخج ُٞه،  لبىٍى

 باإلاضوهت ، و حٗض الٗىانغ الٟاٖلت في ال٨الم و مالبؿاجه ٖىانغ زاعظُت ًٖ اللٛت .و ج٨خٟي 

                                                 
 . 94، م  الؿاب٤اإلاغظ٘ ًحي أخمض : - 1
ُُٟت، م  - 2  .15أخمض اإلاخى٧ل :اللؿاهُاث الْى
اث الجامُٗت، الجؼاةغ، جغظمت مدمض ًدُاجً، الجُاللي صالف: مضزل ئلى اللؿاهُاث الخضاولُت: - 3  .52،م 1992صًىان اإلاُبٖى
اة٠ الخضاولُت في اللٛت الٗغبُت، م  - 4  .10أخمض اإلاخى٧ل: الْى
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م و ٖلى ال  ُُٟت الشالر)بغاٙ، الىدى اليؿ٣ي،مً ٚغ الىدى  جباٖض ػمً وظىص اإلاضاعؽ الْى

ها في هٓغتها للٛت "ٞاللٛت وؾُلت اجها٫  ُٟي(، و ازخالٝ بِئاتها الش٣اُٞت ٞانها حكتر٥ في مجمٖى الْى

" ً اة٠ مسخلٟت للخأزحر ٖلى آلازٍغ ا مً ح، ٦ما أنها اهٟغصث ًٖ 1ٚاظخماُٖت ٌؿخٗملها الٟغص ألصاء ْو َر

ُٟت إلاا ظاءث البيُت، ئط ٢امذ بضمج  أاإلاضاعؽ بمبض ُٟت بالبيُت و َى مبضأ َام  ، ٞلىال الْى ٖال٢ت الْى

اث اإلاٗغوٞت يمً الجهاػ الىان٠ ل لٛت، لًُُل٘ بغنض الترابِ مؿخىي جضاولي باإلياٞت ئلى اإلاؿخٍى

ت جخٟاٖل في  ُٟتها الخىانلُت، وطل٪ أن  الخهاةو الخضاولُت للٗباعاث اللٍٛى ال٣اةم بحن البيُت و ْو

ت  ، ؾىاء ٖلى مؿخىي الجملت أم ٖلى مؿخىي الىو ، و َىا وكحر ئلى أن 2جدضًض زهاةهها البىٍى

ُُٟت ع٦ؼث في الٟترة ألازحرة ٖلى ألاؾلىب  ،و حكتر٥ في 3و أؾـ الغبِ في الىو الضعاؾاث الْى

ُٟتها و ئن ازخلٟذ بٌٗ الش يء في همىطط ظهاػ  ت مً اإلاباصب اإلاىهجُت التي جإؾـ لْى مجمٖى

ُٟي :ُلخًم٨ً جالىن٠، و   و أَم اإلاباصب اإلاىهجُت اإلاٗخمضة في الضعؽ الْى

 

ُٟت ألاؾاؾُت - غاى اإلاؿخٗملت ألظلها، و ل٨ً الْى اة٠ مخٗضصة حٗضص ألٚا هي  للٛت ْو

ُٟت الخىانل.  ْو

ُٟت . - ُٟت اعجباَا ًجٗل البيُت او٩ٗاؾا للْى  جغجبِ البيُت بالْى

مىيٕى الىن٠ اللٛىي َى "ال٣ضعة الخىانلُت للمخ٩لم /اإلاساَب"، و ال٣ضعة هي  -

ت  ُُٟت التي جم٨ىه و مجمٕى ال٣ىاٖض البيٍُى مً اؾخٗما٫  )اإلاخ٩لم / اإلاساَب(الْى

ت مُٗىت لخأصًت أٚغاى مُٗىت في مىا٠٢ جىانلُت مُٗىت .  ٖباعاث لٍٛى

غاى  - ت مً اإلاباصب الٗامت الغابُت بحن أهماٍ ألٚا  حك٩ل الىدى ال٨لي مجمٖى

ت .  و أهماٍ الترا٦ُب اللٍٛى

ُٟت ، أي خؿب ٢ضعتها ٖلى عنض  أجخٟايل ألاهداء خؿب اؾخجابتها إلابض - الْى

ت و  ُٟت. الٓىاَغ اللٍٛى ا في ئَاع الاعجباٍ ال٣اةم بحن البيُت و الْى  جٟؿحَر

ُت هاججت ًٖ ٢ىاٖض  - ًجب أن ًهاٙ الىدى بدُض ج٩ىن الخهاةو التر٦ُبُت الهٞغ

 جخسظ صزال لها اإلامشل ٞيها الخهاةو الضاللُت و الخضاولُت.

                                                 
ُٟي و صوعٍ في جدلُل اللٛت، م أًحي  - 1  . 73خمض : الاججاٍ الْى
ُٟت و البيُت، م  - 2  . 25أخمض اإلاخى٧ل :الْى
ُٟي و صوعٍ في جدلُل اللٛت، م  - 3  .97ًحي أخمض : الاججاٍ الْى
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ُٟي لؿُمىن صً٪ بمبضأ آزغ باإلياٞت ئلى اإلاباصب اإلاظ٧ى  ت الىدى الْى  عة و جىٟغص هٍٓغ

 : 1ؾٗيها هدى جد٤ُ٣ زالر ٦ٟاًاثو َى 

 ال٨ٟاًت الخضاولُت  -

 ال٨ٟاًت الىٟؿُت  -

 ال٨ٟاًت الىمُُت  -

 

 عالقت الخعليميت باالهخماماث اللضاهيت الحديشت: زاهيا :

 

ت الخضًشت َى مجا٫ حٗلُم اللٛاث التي لغبما ٧ان أَم اإلاجاالث   ْهغ ٞيها أزغ الضعاؾاث اللٍٛى

،٣ٞض اؾخٟاصث حٗلُمُت اللٛاث مً اللؿاهُاث اؾخٟاصة ٦بحرة ٖلى حٗا٢ب 2ألاظىبُتال٣ىمُت منها و 

اتها التي اهبش٣ذ ٖنها للخٗلُمُت ئم٩اهُت  اتها، ٣ٞض ٢ضمذ اإلاضاعؽ اللؿاهُت و هٍٓغ مضاعؾها و هٍٓغ

ت و بيُاتها و اإلاىاهج التي جد٨مها، و طل٪ اهُال٢ا مما ٢ضمه ؾىؾحر في  الخ٨ٟحر و الخأمل في اإلااصة اللٍٛى

ت ، و بلىمُٟلض في اإلاضعؾت الخىػَُٗت ، و مضع  لُتاإلاضعؾت البيٍُى  ،ؾت حكىمؿ٩ي الخىلُضًت الخدٍى

ت م٘ ٞحرر ، زم جُىعث  جلمُظًه َالُضاي و َاًمـ ، و ٢ض هخج ًٖ ٧ل م٘ و ما ٢ضمخه اإلاضعؾت ؤلاهجلحًز

 . 3َظٍ اإلاضاعؽ مٟاَُم ٧ان لها بالٜ ألازغ في حٗلُمُت اللٛاث 

  

ت بد٣ُ٣ت حٗلم اللٛت و حٗلُمها ًضع٥ ال مدالت أن أ٢غب ئو ًم٨ً ال٣ى٫  ن أ٢ل الىاؽ مٗٞغ

الٗلىم ؤلاوؿاهُت ئلى حٗلُم اللٛاث هي اللؿاهُاث ، مً خُض ئنها اإلاىىا٫ الٗلمي الىخُض الظي ٠٨ٌٗ 

ت ُٞخسظَا مىيىٖا للضعؽ و وؾُلت ئظغاةُت في الى٢ذ هٟؿه،   ٖلى صعاؾت الٓاَغة اللٍٛى

مً َهىا ٞان حٗلُمُت اللٛاث ال ٌؿخ٣ُم لها أمغ ئال ئطا اهبيذ ٖلى الغنُض اإلاٗغفي لل٨ٟغ اللؿاوي و 

لت ؾلٟا إلًجاص الخ٨ٟحر ال٩افي ل٩ل  اث و ئظغاءاث  جُب٣ُُت مَإ ٍغ َظا ال٨ٟغ مً هٍٓغ اإلاٗانغ،و ما ًٞى

ت  مٟهىمىا خى٫ ماَُت اللٛت، . ٣ًى٫ صًٟض ول٨جز :" ئن 4ال٣ًاًا التي جخٗل٤ ب٩ل ظىاهب الٓاَغة اللٍٛى

اث الىاقئت و اإلاخُىعة  و ما ٌٗىُه حٗلم اللٛت ًسًٗان إلاغاظٗت صاةمت، جدبلىع في الٗاصة في يىء الىٍٓغ

ُتفي الخ٣ى٫ اإلا بت ٗٞغ ت ما ًم٨ىىا ا٦دكاٞه ال٣ٍغ ، و يمً َظا الؿُا١ ٞاهىا هلجأ لٗلم الىٟـ إلاٗٞغ

 لٗلم هلجأ ٞاهىا ا مً أظل البدض ًٖ همىطط اللٛت،خى٫ الخٗلم ٖامت و حٗلم اللٛت بك٩ل زام ، أم

                                                 
ُُٟت، م  أخمض - 1 اة٠ الخضاولُت ، م 78اإلاخى٧ل: اللؿاهُاث الْى  .10، الْى
ت اإلاٗانغة، م لها٠ً زغما :أيىاء ٖلى الضعاؾاث ال - 2  .36ٍٛى
ت و الخ - 3 غ: حٗلُمُت الىهىم بحن الىٍٓغ  .17،م 2007،  ٖالم ال٨خب الخضًض، ألاعصن ،1ٍ ُب٤ُ،بكحر ئبٍغ
 .2، م -خ٣ل حٗلُمُت اللٛاث -الخُب٣ُُتأخمض خؿاوي ،صعاؾاث في اللؿاهُاث  - 4
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اث" . و في َظا الكأن ٣ًى٫ ٧ىعصًغ :" ئن بحن أًضًىا الُىم ػاصا ضخما مً اإلاٗاٝع اإلاخٗل٣ت 1اللٍٛى

اةٟها لضي الٟغص و الجماٖت ، و بأهماٍ ا٦دؿاب ؤلاوؿان لها )...( ابُبُٗت  ت،و بْى و ٖلى ،لٓاَغة اللٍٛى

ت"   .2مٗلم اللٛاث أن ٌؿدىحر بما جمضٍ اللؿاهُاث مً مٗاٝع ٖلمُت خى٫ َبُٗت الٓاَغة اللٍٛى

 

و الظي ًخمشل في  ،و لٗل أخؿً اؾدشماع للؿاهُاث في حٗلُمُت اللٛاث َى اؾدشماع مٟهىم البيُت 

ت  ً البيٍُى كابه و الازخالٝ في ٞهم التي حٗخمض ٖلى مٟاَُم الخ٣ابل و الد Exercices Structurauxالخماٍع

 . 3اللٛت و  ئصعا٥ مضلىالتها

 

خباع للٛت اإلاىُى٢ت ٞأنبدذ لها أَمُتها في الىن٠  ئٖاصةو مً بحن مٓاَغ الخأزحر أًًا    الٖا

سُت و اإلا٣اعهت جغ٦ؼ ٖلى  و الضعاؾت و هي هٓغة ظضًضة لم ج٨ً مً ٢بل ٖىضما ٧اهذ الضعاؾاث الخاٍع

تالىهىم اإلا٨خىبت ل٨باع ألاصب لُٟل ال ٌكٕغ ٞاظل٪ ل و ،اء ، ٞاللٛت اإلاىُى٢ت جخمحز باليكاٍ و الخٍُى

 . 4في حٗلم اللٛت اإلا٨خىبت ئال بٗض أن ًخٗلم اللٛت اإلاىُى٢ت

شحن ًم٨ً ط٦غ بٌٗ الضعاؾاث و البدىر اللؿاهُت و الجهىص التي ٢ام بها ٖهبت مً الباخ 

 م٨ىذ مً وظىص ٖال٢ت ٖلمُت و مىهجُت بحن اللؿاهُاث الخُب٣ُُت  اللؿاهُحن و التي ويٗذ أؾؿا

٢ضم البدض ، و ئهما هي ٢ضًمت و حٗلُمُت اللٛاث ، بُض أن َظٍ الٗال٢ت في الىا٢٘ لِؿذ بجضًضة

 :5اللٛىي هٟؿه، ٚحر أنها ٧اهذ مستزلت في الى٣اٍ الخالُت 

ها ٖلى اؾ (W.Viétorاإلاداولت التي ٢ام بها ) - دشماع أبدازه الهىجُت في الظي ٧ان خٍغ

 جغ٢ُت حٗلُم اللٛاث .

 مإل٠ :    J.P.Rousselotالٗمل هٟؿه ٧ان ٣ًىم به  -

Précis de prononciation française (1902) 

Principes de phonétique expérimentale (1897- 1908) 

بُت، و َى أو٫ مً  ت الهىجُت الخجٍغ ٌٗض َظا الباخض مً أ٢ُاب الضعاؾاث اللٍٛى

( ٤  ( . Phonographeاؾخسضم ال٨الم اإلاسجل في حٗلُم اللٛاث ًٖ ٍَغ

 مإل٠ :   (٦Paul Passyظل٪ الباخض الٟغو  ي ) و هجض -

٣ت اإلاباقغة في حٗلُم اللٛاث الخُت ) -1  (.1899الٍُغ

                                                 
ت ،اإلاجلض الشاوي، م  - 1  . 519صًٟض ول٨جز:اللٛاث الشاهُت ٠ُ٦ هخٗلمها و وٗلمها، يمً اإلاىؾىٖت اللٍٛى
 . 41، م  -خ٣ل حٗلُمُت اللٛاث -يمً أخمض خؿاوي : صعاؾاث في اللؿاهُاث الخُب٣ُُت  - 2
 . 240ي ٖلىم اللؿان، م ٖبض الغخمً الخاط نالر: بدىر و صعاؾاث ف 3

ت و الخُب٤ُ، م  - 4 غ: حٗلُمُت الىهىم بحن الىٍٓغ  . 18بكحر ئبٍغ

 . 134، م  -خ٣ل حٗلُمُت اللٛاث –أخمض خؿاوي: صعاؾاث في اللؿاهُاث الخُب٣ُُت  - 5
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 (.1929ٖلم ألانىاث و جُب٣ُاجه)الجمُٗت الٗاإلاُت للضعاؾاث الهىجُت بلىضن  -2

 في اه٩لترا مإل٠ :   ٦Daniel Jonesظل٪ ظهىص  -

 

1-An outline of English phonetics Londres 1918. 

2-Everyman’s English pronouncing dictionary Londres 1967. 

الظي قٛل مىهب أؾخاط بمٗهض جغ٢ُت حٗلُمُت   H.E.Palmerو هظ٦غ َهىا أًًا  -

ت منها:  ت مً ال٨خب في اللٛت ؤلاهجلحًز  اللٛاث بُى٦ُى و َى مإل٠ مجمٖى

1- A Grammar of Spoken English Londres 1924. 

2- A Grammar of English Words Londres 1938. 

غ َغاة٤ حٗلُم اللٛاث ٢ام ت تهضٝ في مجملها ئلى جٍُى   ،َظا الباخض بضعاؾاث هٍٓغ

 و هي الضعاؾاث التي ماػالذ ئلى آلان جأزظ م٩اهتها الٗلمُت بسانت ما ظاء منها في اإلاإل٠ ألاو٫.

الظي قٛل  J.R.Firthو جىضعط في َظا الاججاٍ ظهىص الباخض اللؿاوي ؤلاهجلحزي  -

و أؾهم في  ،1957ئلى  1944الٗامت بجامٗت لىضن مً مىهب أؾخاط اللؿاهُاث 

 جأ٦ُض الهلت الٗلمُت بحن اللؿاهُاث الٗامت و حٗلُمُت اللٛاث .

- Pierre Delattre  ى ٞغو  ي ألانل باخض في اللؿاهُاث الٗامت و ٖلم ألانىاث، َو

غ أبدازه في مجا٫ اإلا٣اعهت بحن ألاهٓمت اللؿاهُت  ٩ا بخٍُى  ج٣ضم ٦شحرا في أمٍغ

ا في حٗلُم اللٛاث.و أ  زَغ

حكىمؿ٩ي الظي ٧ان ًدمل قٗاع  اللؿاهُاث ال ج٣ضم أي ش يء لخٗلُم اللٛاث ،  -

ما٫ التي جدمل  ًخسلى بِؿغ ًٖ َظا الغأي و ٌؿخضع٦ه ٖملُا مً زال٫ بٌٗ ألٖا

الظي َب٤ مباصب   Paul Robertsو ًىا٣ٞه في طل٪  ،الُاب٘ البُضاٚىجي و الخٗلُمي

ت اللؿاهُت الخ لُت مً أظل جغ٢ُت َغاة٤ حٗلُم اللٛت الىٍٓغ ىلُضًت و الخدٍى

٨ُت  ت في الجامٗت ألامٍغ  .1ؤلاهجلحًز

 

 

                                                 
 .135اإلاغظ٘ الؿاب٤ : م أخمض خؿاوي :ا  1
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ت في مجا٫ الضعاؾاث اللؿاهُت  ل٣ض أؾهم َإالء ظمُٗا في اؾدشماع هخاةج ألابدار الىٍٓغ

 و جُب٣ُها في جغ٢ُت َغاة٤ حٗلُم اللٛاث ، مما ًشبذ أن الٗال٢ت بحن اللؿاهُاث 

ُت الىظىص ، و أن َظٍ الٗال٢ت مبرعة ؾلٟا بُبُٗت البدض اللؿاوي  و حٗلُمُت اللٛاث لها قٖغ

ا  ت اإلاٗانغة ًجض أن َىا٥ اَخماما ملخْى ُت للىٍٓغ هٟؿه، خُض ئن اإلاخأمل في الخهُلت اإلاٗٞغ

 لضي ظمُ٘ اإلايكٛلحن بخٗلُم اللٛاث ، ؾىاء أ٧ان طل٪ ٖلى مؿخىي اإلاإؾؿاث الخٗلُمُت 

ت و البُض اٚىظُت أم ٖلى مؿخىي ألاٞغاص الباخشحن في َظا اإلاجا٫ ، بما ًم٨ً للؿاهُاث الىٍٓغ

غ َغاة٤ حٗلُم اللٛاث ، في أن ج٣ضمه مً جُب٣ُاث و ئظغاءاث ٖملُت ًم٨ً لها أن حؿهم  جٍُى

و لظل٪ لجأ ٦شحر مً اإلاخسههحن في مُضان البُضاٚىظُا ئلى ما ظاء به الباخشىن في مُضان 

ت اللؿاهُت في مُضان حٗلُم  ا٢خىٗىا ًٖ و ،اللؿاهُاث وعي ٖلمي بأَمُت ؤلاٞاصة مً الىٍٓغ

 .1اللٛت 
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 الحديشت و الترار العربي:  بد الرحمً الحاج صالح مً اللضاهياثزالشا :مىقف ع

 

 مفهىم ألاصالت عىد الحاج صالح: .1

في ٦خابه " بدىر و صعاؾاث و بِىه ألانالت ى مٟهىم ٖلٖبض الغخمً الخاط نالر و٠٢ 

في اللؿاهُاث الٗغبُت" الجؼء ألاو٫، و ظاء خضًشه ًٖ َظٍ ال٣ًُت ٦مضزل للمبدض ألاو٫ 

اإلاٗىىن بالضعاؾاث و البدىر الخانت بٗلم الٗغبُت و ٖال٢تها باللؿاهُاث الخضًشت و ج٨ىىلىظُا 

ت اللٛت ، ٩ٞان لؼاما الخُغ١ إلاٟهىم ألانالت ، ٞجاء اإلاضزل مىؾىما ب األنالت و البدىر اللٍٛى

ٖلى ؾإا٫ َغح ٖلُه لها ظاء ئظابت جسهُو ظؼء مً بدىزه و و لٗل خضًشه ٖنها الخضًشت، 

:  ضًضًت للترار اللٛىي الٗغبي و َى في هضوة ٖلمُت ّٖغٝ مً زاللها بمكغوٖه في ال٣غاءة الخج

لؿذ مداٞٓا وال مجضصا، و ل٨ً أبدض ًٖ  ٍذ الٗباعة :َل أهخم مً اإلاداٞٓحن؟ ٞأظاب بهغ 

 . 1زظها به لخضًض، و لى ا٦دكٟىاٍ أل ي ااإلاُٟض ، ا٦دكٟىا في ال٣ضًم قِئا ُٖٓما لم هجضٍ ف

ٌ أن ج٩ىن  مي ألانُل و ألانالت بض٢ت ، ٖىضما ٞع و ل٣ض خضص الخاط نالر مَٟى

ىضٍ َى ًبخٗض ًٖ الخ٣لُض اللٟٓت ألازحرة م٣ابال يضًا إلاٟهىمي الخضازت و اإلاٗانغة، ٞاألنُل ٖ

ا ألانلُت،  مى ب٩ل نىعٍ صون جمدُو أو بدض ص٤ُ٢ في اإلا٣ىالث الٗلمُت مً مهاصَع ألٖا

ئط ألانُل َى الظي ال ٩ًىن وسخت لٛحٍر ... ٞاألنُل في الىا٢٘ َى اإلابضٕ الظي ًأحي ٣ُٞى٫ : " 

أًًا: " ٞه٨ظا ًدبحن ، و ٣ًى٫  2بش يء ظضًض لم ٌؿب٤ ئلُه مهما ٧ان الؼمان الظي ٌِٗل ُٞه "

أن الباخض ألانُل َى الظي ئطا َغ١ مىيىٖا ٢هض مىابٗه ألانُلت و أمًٗ الىٓغ في مٓاهه 

ألاولى أي ُٞما جغ٦ه اإلاٗني بهظا اإلاىيٕى هٟؿه ال ُٞما عواٍ ٖىه ٚحٍر بٗض مض ي زمؿت 

ىاء ٧ان ، ئطن ٞاألنُل َى الظي ال ٩ًىن وسخت لٛحٍر و بمٗنى آزغ ال ٩ًىن م٣لضا ؾ ٢3غون"

 ً الخ٣لُض لل٣ضماء أم للٛغبُحن اإلادضزحن و َظا ما و٢٘ ُٞه ال٨شحر مً الباخشحن الٗغب اإلاٗانٍغ

مً ٣ًلض  ال٣ضام  مً ٖلماةىا زم ظاء مّىاا ااااا ه٣لض ٣ُٞى٫ ٖنهم : " و ٦ىا اااااا و ما ًؼا٫ ال٨شحر مىّ 

ٞاإلاخأمل لهظا ال٣ى٫ ًجض الخاط نالر ، 4آلان الٛغبُحن ٞاؾدبضلىا بظل٪ ج٣لُضا بخ٣لُض "

حن ؛ م٣لض للترار الٗغبي و م٣لض للٛغب و ٦الَما ؾىاء ٖىضٍ، ئطن ٨ٞال  ًهى٠ اإلا٣لض هٖى

                                                 
1

ؼ الضولي  مدمض ناعي : مً أػمت ٞهم اللؿاهُاث ئلى أػمت ٞهم الترار،  مجلت اللؿاهُاث الٗغبُت، مغ٦ؼ اإلال٪ ٖبض هللا بً ٖبض الٍٗؼ

 . 59، م 2018ٌ ،ًىلُى  1439قىا٫  7لخضمت اللٛت الٗغبُت، الٗضص 
 . 11،م 1اللؿاهُاث الٗغبُت ، ط ٖبض الغخمً الخاط نالر : بدىر و صعاؾاث في 2
3

 . 17اإلاغظ٘ هٟؿه، م  ٖبض الغخمً الخاط نالر : 

4
 . 12اإلاغظ٘ هٟؿه، م  ٖبض الغخمً الخاط نالر : 
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ما و في َظا الكأن ٣ًى٫ ٖبض الؿالم اإلاؿضي: "  اإلا٣لضًً ال ٌٗضوان أن ٩ًىها ها٢لحن ل٨ٟغ ٚحَر

اقغ ل٨ٟغ ٖغبي ٢ضًم، ٞال الى٣ل في و م٘ طل٪ جغاها أخض عظلحن ٞاما ها٢ل ل٨ٟغ ٚغبي و ئما ه

 . 1الخالت ألاولى و ال اليكغ في الخالت الشاهُت ًهى٘ ٨ٞغا ٖغبُا مٗانغا "

م ال٨شحر مً  و أما ألانالت ٞهي ٖىض الخاط نالر ج٣ابل الخ٣لُض، و لِـ ٦ما ًٖؼ

ٟحن ٖىضما ٣ُٞى٫ : " ٞاهىا ال وكاَغ ال٨شحر مً اإلاش٣ الباخشحن أنها ج٣ابل الخضازت و اإلاٗانغة

ا ٧ان  ًّ ٣ًابلىن َظا اإلاٟهىم بالخضازت أو اإلاٗانغة ، ٞان ألانالت ج٣ابل في الخ٣ُ٣ت الخ٣لُض أ

و هي ؤلابضإ ب٩ل نىعٍ و َى ٌٗني بها : "أن ٩ًىن الش يء أو ؤلاوؿان مبضٖا مهما  ،2اإلا٣لض " 

؛ بالخالي ٞان ألانالت ال و ، 3أي ال ٩ًىن وسخت لٛحٍر باليؿبت لأل٩ٞاع التي ًيخجها" ٧ان ٖهٍغ

ضا مً هىٖه في مُضان  جسخو ٖهغا مً الٗهىع و ال ج٣خهغ ٖلُه ، و ٢ض ٩ًىن الغظل ٍٞغ

غ مشله  ًُ زام أو باؾخسضامه لبٌٗ الىؾاةل ال٣ٗلُت، و َظا ما ًىُب٤ ٖلى الخلُل الظي لم 

ايُت في مُضان اللٛت خؿب الخاط نالر. ظا ال و َ ٢ِ في اؾخٗماله للىؾاةل ال٣ٗلُت الٍغ

ٌٗني ئَال٢ا ٖلى أن الباخض ألانُل البض أن ًأحي بجضًض لم ٌؿب٣ه ئلُه أخض، بل البض مً هٓغ 

مئىان  ٖلمي ص٤ُ٢ ُٞما اؾخ٣غ و زبذ ٣ًى٫ :" ئال أن ألانالت في َظا ألازظ ج٨مً في ٖضم الَا

ًجبٍر م٣ضما و ٢بل الىٓغ ئلى ٧ل ما ًهضع مً الٛحر ختى ٣ًىم الضلُل الظي ًدمل ؤلاوؿان بل 

هاٍع ٞهى ًإ٦ض صاةما ٖلى يغوعة  4"ٖلى ج٣بل أ٢ىا٫ ٚحٍر  . و َظا ما ؾعى ئلُه الخاط نالر إْل

اصة الىٓغ و الخمدُو ل٩ل ما ًهضع  الخٟخذ الظَني لضي اإلا٣لض ، و أن ٩ًىن ٖلى اؾخٗضاص إٖل

 مً الٛحر.

 

 

 

 

 

                                                 
1

ل  4مجلت ألا٢الم، الٗضص  : ال٨ٟغ الٗغبي و ألالؿيُت،ٖبض الؿالم اإلاؿضي    . 3م، م 1979، أبٍغ

2
 . 11، م 1بدىر و صعاؾاث في اللؿاهُاث الٗغبُت، ط ٖبض الغخمً الخاط نالر : 

3
ت الخلُلُت الخضًشت، مجلت اللٛت و ألاصب،مٗهض اللٛت الٗغبُت و آصابها ،ظامٗت الجؼاةغ، الٗضص  ٖبض الغخمً الخاط نالر :  ، 10الىٍٓغ

 33. 86، م 1996

4
 . 12، م 1بدىر و صعاؾاث في اللؿاهُاث الٗغبُت، ط ٖبض الغخمً الخاط نالر : 
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 املىجس اللضاوي العربي الحديث : .2

 زت اججاَاث:زالًم٨ً ئًجاػ اإلاىجؼ اللؿاوي الٗغبي في م٣ابلت اللؿاهُاث الخضًشت في 

  :زًٕى أٖمى و ج٣لُض ماسخ ل٩ل ما ظاء به الضعؽ اللؿاوي الٛغبي الاججاه ألاول 

ُه الىٓغي و الخُب٣ُي الظًً أصًا في ٦شحر مً ألاخُان  و جُب٣ُه ٖلى اللٛت بمؿخٍى

ُت ، و مغص طل٪ الىٓغة ألاخاصًت  ه الىخاةج و ابخٗاصَا ًٖ الٗلمُت و اإلاىيٖى ئلى حكٍى

في اٖخباع أن اإلاىجؼ اللؿاوي الٛغبي َى الؿبُل الٗلمي و الىخُض الظي ال ًجب 

، و في َظا الهضص ٣ًى٫ الخاط نالر: " و مً زم دض الخُاص ٖىه في الضعاؾت و الب

خ٣اص بأن ظمُ٘ ما جهىعٍو مً اإلاٟاَُم هي خ٣اة٤ ٖلمُت مؿلمت مً ٢بل  الٖا

َظٍ ألاقُاء هي مً أخضر ما ظمُ٘ الٗلماء الٛغبُحن ... ُٞٗخ٣ض أ٦ثر الٗغب أن 

اإلا٣ُ٘  ، و ًًغب لىا الخاط نالر مشاال ًٖ طل٪  بمٟاَُم1خ٣٣ه الٗلم في ػماهىا "

ل و اإلاهىث ال٣هحر، ٣ٞض زبذ باألصلت الٗلمُت الٗملُت أن اإلا٣ُ٘  و اإلاهىث الٍُى

أي في  ًٖ بٌٗبًٗها  ال وظىص له في ال٨الم الٗاصي ئال في خالت اوٗؼا٫ اإلا٣اَ٘

خالت ؤلاٞغاص و وظىصٍ بحن و٢ٟخحن ،أما في صازل مضعط ال٨الم أي حؿلؿله ٞال وظىص 

  له ئَال٢ا.

اث اللؿاهُت الٛغبُت ئٟٚا٫   مى للىٍٓغ  و ل٣ض هخج ًٖ َظا الاهخهاع ألٖا

 ججاٍ جسلٟا و ججاَل ٦لي للترار اللٛىي الٗغبي، ئط ٌٗض في هٓغ أصخاب َظا الا

و ٢ضما ال هٟٗا مىه؛ خُض ئنهم ًغون أن ما وا٤ٞ اإلاىجؼ الٛغبي مً بدىر الضعؾحن 

ٌ و الابخٗاص ًٖ الٗلمُت ٟه خ٨م ٖلُه بالٟلو هاٞ٘ و ما زا الٗغب ظُض كل و الٞغ

ُت، بد٨م أن الاظتهاص الٗغبي اإلاٗانغ لم ًغج٤ بٗض ئلى الاظتهاص الٛغبي في  و اإلاىيٖى

 َظا اإلاجا٫.

٫ ٦خابه ججغبت ٖبض الغخمً أًىب مً زال لٗلي أ٦خٟي في َظا اإلا٣ام بظ٦غ و 

للترار الىدىي صعاؾاث في الىدى الٗغبي، الظي ٌٗبر ُٞه ًٖ وظهت هٍٓغ في ه٣ضٍ 

و الظي ًهٟه بأهه هدى ج٣لُضي ٢ُاؾا ٖلى الىدى الخضًض الظي ج٣ضمه  الٗغبي،

٦بضًل ٖلمي و مىيىعي للؿاب٤، ٖلى أن ٖبض الغخمً  الخضًشت الىنُٟتاللؿاهُاث 

ىن أًىب ًغي أن الىدى الٗغبي  ت ًداو٫ الىدٍى مبني ٖلى اٞتراياث ٣ٖلُت هٍٓغ

                                                 
م لليكغ ، الجؼاةغ ،1طٖبض الغخمً الخاط نالر : بدىر و صعاؾاث في اللؿاهُاث الٗغبُت ، 1  . 12م ، 2012مٞى
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ت مً  و َى ٨ٖـ ما  ٚحر هٓغ ئلى الاؾخصىاءاث ٖلى ال٣اٖضة،حٗمُمها ٖلى اإلااصة اللٍٛى

ت، ت الىنُٟت التي حؿخيبِ ال٣اٖضة مً ألامشلت اللٍٛى ٌ أن  ج٨غؾه الىٍٓغ و جٞغ

 جٟلؿ٠ الٓاَغة اللؿاهُت ٦ما ٞٗل الخ٣لُضًىن خحن جبىىا ال٨ٟغ ألاعؾُي.

ه ًجضٍ ٣ًترح بضًال مً زال٫ جبيُٖلى أن اإلاخأمل ل٨خاباث ٖبض الغخمً أًىب 

مىهج الخدلُل الك٨لي الظي ججلذ مٗاإلاه و َغ٢ه ؤلاظغاةُت الىنُٟت يمً ٦خاب 

جهي٠ُ ، و الظي ًبحن ُٞه ٦ُُٟت زليج هاريط "مىاهج اللضاهياث البييىيت" 

ُٟتها الك٩لُت آزغ أن ق٩ل  بمٗنى  .1الىخضاث اللؿاهُت في الجملت ٖلى أؾاؽ ْو

اللٟٓت َى الظي ٌؿاٖض الضاعؽ ٖلى جدضًض ٢ؿمها الظي جىضعط ُٞه ئياٞت ئلى 

 جىػَٗها صازل الجملت بحن ألاظؼاء اإلاإلٟت ألازغي صون الٗىصة أنال ئلى اإلاٗنى.

ئياٞت ئلى َظا ٞان ٖبض الغخمً أًىب ًغي أن الٗغب ٢ض جأزغوا باإلاى٤ُ 

ت ٦شحرة ، بل ً ٣ي جماماألاعؾُي في أبىاب هدٍى ٍغ      . ٩اصون جابٗحن للىدى ؤلٚا

  :حن الٗغب أَل٤ ٖليهم جُاع الاججاه الشاوي َظا الاججاٍ مشله َاةٟت مً اللٍٛى

ً باللؿاهُاث الٛغبُت الظي هب ظ اإلادكضصًً و اإلاداٞٓحن َظا ألازحر ٣ًابل جُاع اإلاىبهٍغ

الظي جبنى ال٣ُُٗت م٘ ٧ل ٖلُه ٞخُاع اإلاداٞٓحن  و الترار الٗغبي ظمله و جٟهُال ،

ٛا ال ًغي ُٞما َى آحي مً الٛغب ، ٞهى   مً جبنى اللؿاهُاث الٛغبُت الخضًشت ئال َػ

حن لٗل أَمها ٞخمسً و خُاصا ًٖ ألانل، ذ مٟاَُم ػاتٛت ٖىض ٦ال مً الُٞغ

  مٟهىم ألانالت م٣ابل الخضازت أو اإلاٗانغة.

ٞٗل لضٖاة الخجضًض الظًً  ةالاججاٍ الظي ظاء عصّ ٞالىا٢٘ اللؿاوي الٗغبي ئطن ٣ًغ بىظىص َظا 

ًىن ٧ل عظٕى لل٣ضًم ،  أجىا بمٟهىم الخضازت و اإلاٗانغة و الظًً ًخى٢ىن ُٞه ل٩ل ظضًض ٚغبي و ًٞغ

و الظًً لِـ لهم مً الٗلم ئال ٢لُله  ون٠ الخاط نالر لهم، ٞاؾدبضلىا بظل٪ ج٣لُضا بخ٣لُض ٖلى خض

اث و الخهىعاث و اإلاظاَب الٛغبُت، و ٖلى أؾاؾه بىىا  و طل٪ باَالٖهم الجؼتي و الؿُحي ٖلى الىٍٓغ

ا في زىب الخضازت و اإلاٗانغة لخ٣ابل ألانالت ٖىض اإلاداٞٓحن .  مٟاَُمهم ال٣ًُت و خا٧َى

شا وؾمه بااا " البدض اللٛىي و أنالت و في َظا الكأن ٣ٞض ٦خب ٖبض الغخمً الخاط نالر بد

الم و الش٣اٞت بالجؼاةغ ؾىت زمؿت   ال٨ٟغ الٗغبي"، وكغ في مجلت الش٣اٞت الهاصعة ًٖ وػاعة ؤلٖا

و ؾبٗحن و حؿٗمئت و أل٠، ٌٗالج ًخُغ١ ُٞه ئلى أػمت ٞهم الترار و اللؿاهُاث الٛغبُت ٖلى خض ؾىاء، 

 .غبي و ئق٩االجه ٦ما ٌٗالج ُٞه مٗى٢اث البدض اللؿاوي الٗ
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الظي قهضٍ البدض اللؿاوي و ًغي الخاط نالر في بدشه َظا أن الكغر الكضًض اإلاىظىص 

ً مسخلٟحن، جُاع اجهل  اإلاٗانغ مً خُض اإلاىهج و الٛغى ٌٗىص أؾاؽ ئلى اه٣ؿام الباخشحن ئلى جُاٍع

ها اللٛىٍت، و جُاع اوٗؼ٫ اوٗؼالا   جاما ًٖ جل٪ الخُاعاث  بالش٣اٞت الٛغبُت اإلاٗانغة و نهل مً مٗاٞع

مً ظهت و للضعؽ اللؿاوي اإلاٗانغ و اؾخٟغص بالترار ؛ مما ولض هٓغجحن مسخلٟخحن للترار اللٛىي الٗغبي 

مً ظهت زاهُت، ئال أن الخُاع ألازُغ ٖلى البدض اللٛىي الٗغبي َى الخُاع ألاو٫ الظي اهخهغ للضعؽ 

؛ خُض ٣ًى٫ الخاط نالر : " و ل٨ً  1أح  بهاللؿاوي الٛغبي صون جمدُو و صون هٓغ ٖم٤ُ في ما 

الخُغ ٧ل الخُغ َى أن ًٓهغ مظَب ٞب بلض ما ِٞؿخدؿىه ؤلاوؿان الٗغبي اااا و له الخ٤ في طل٪ اااا زم 

به ٖلى الهىعة التي ْهغ بها و ًجهل أن َظا اإلاظَب ٢ض ٩ًىن جُىع جُىعا ٖم٣ُا، بل ًب٣  مخمؿ٩ا 

ظَب آزغ ًخجاوػ جىا٢ًاجه الباَىت، و َىا٥ أًًا مً ب٣ي ه٣ٌ الى٣ٌ الخاؾم أو أ٢ُم م٣امه م

ٞأَمل ز٣اٞت الٗهىع ؤلاؾالمُت ألاولى  ) جغ٦ت الخمؿت ٢غون ألازحرة (مخٗل٣ا بالش٣اٞت اإلاخذجغة 

 . 2اإلاخأللئت"

 

و لٗل ؾبب الىٓغة ال٣ًُت ألصخاب الاججاَحن ٖلى خض الؿىاء، باليؿبت للمىعور اللٛىي 

ا الخاط نالر الٗغبي أم باليؿبت لل  في ٦خابه بدىر مىجؼ اللؿاوي الٛغبي الخضًض له أؾبابه، ط٦َغ

ا في الى٣اٍ الخالُت  :3و صعاؾاث في اللؿاهُاث الٗغبُت، ًم٨ً ئًجاَػ

  حن الٗغب اث ٚغبُت صون جمدُو أو ٚغبلت،جبني بٌٗ اللٍٛى  لخهىعاث و هٍٓغ

ا آزغ ما جىنلذ ئلُه الضعاؾاث الخضًشت، و أن  الباخشحن الٗغب ل٣لت و اٖخباَع

ُت و الخ٨ىىلىظُت، و اؾخض٫ الخاط نالر في َظا الؿُا١ ببٌٗ  ٖضتهم اإلاٗٞغ

 اإلاٟاَُم اللؿاهُت الخضًشت ٦مٟهىم اإلا٣ُ٘ و اإلاهىث التي ط٦غهاَا ؾاب٤.

  ٖضم ؤلاإلاام بالضعؽ اللٛىي الٛغب الخضًض ئإلااما ب٩ل ظؼةُاجه و ص٢اة٣ه ، مما أصي

ب إلاظَب ٚغبي واخض بؿبب أن أخضَم جسغط ٖلى ًض ببٌٗ الباخشحن ئلى الخٗه

ٞال ًغي له بضًال و ٧ل ما زالٟه ٞال هٟ٘ مىه وال ٖال٢ت له بالضعاؾت ناخبه، 

َظا هدُجت الٟهم الخاَئ و اإلاىدٝغ ًٖ م٣انضٍ الخ٣ُ٣ت ، و بالخالي ه٣ل  الٗلمُت.

اث الٛغبُت لل٣اعب الٗغبي ه٣ال ػاةٟا مما ًإصي ئل  ى ٦ثرة الجضا٫ الخهىعاث و الىٍٓغ

و الخالٝ خىلها، و َظا أمغ زُحر ٖلى خض ون٠ الخاط نالر ئن ص٫ ٖلى ش يء 

ي أنل ٞاهما ًض٫ ٖلى ٢هىع ناخبه في الخى٣ُب الصخُذ اإلابني ٖلى أؾاؽ ٖلمي ف
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ٖلى أن اإلاؿلم به في البدض الٗلمي َى ؤلاإلاام بجمُ٘  َاجه اإلاٟاَُم و الخهىعاث.

ُت و ٖضم الخٗهب  للمظَب أو لىظهت هٓغ مُٗىت، ئال آلاعاء و اإلاظاَب ب٩ل مىيٖى

و اإلاالخٔ أهه مظ  ئطا ٧اهذ مبُيُت ٖلى وؿبت ٦بحرة مً ال٣ُحن و الض٢ت الٗلمُت،

طل٪ ب٣ُام جأؾِـ اللؿاهُاث الخضًشت ٖلى ًض ؾىؾحر و هي في جُىع مؿخمغ و 

ت أزغي أو آعاء ٖلمُت مُٗىت. ت ٖلى أه٣اى هٍٓغ ئطن ٞالخٗهب خؿب الخاط  هٍٓغ

 نالر ًسغط ناخبه مً زهىنُت البدض الٗلمي الصخُذ اإلابني ٖلى اإلاىيىُٖت 

 و الغوح الٗلمُت.

  ججاَل بٌٗ الباخشحن للترار اللٛىي الٗغبي ألامغ الشالض و َى مهم ظضا ًخمشل في

الترار ال٨ٟغي انت ما أبضٍٖى مً مٟاَُم ال ًىظض ما ٣ًابلها في ظملت و جٟهُال، ز

الُىهاوي و ال ختى في اللؿاهُاث الٛغبُت الخضًشت و َظا الخجاَل هدُجت الجهل بهظٍ 

اإلاٟاَُم و الخهىعاث الٗغبُت، و أن ما جىنل ئلُه ٖلماء الٗغب ال٣ضام  في مجا٫ 

ؿذ  ت ٖلمُخه.اللٛت ًب٣  ٣ُٖما ما لم جشبذ الضعاؾاث الٛغبُ مخسظًً مً ٨ٞغة أٚو

٧ىهذ الظي ًضعي أن ال٨ٟغ ؤلاوؿاوي ًخُىع ٖلى زِ مؿخ٣ُم، مً ال٨ٟغ الضًني ئلى 

٣ي ئلى ال٨ٟغ الٗلمي في جضعط و حؿلؿل ػمني ال مجا٫ ُٞه للهضٞت،  ال٨ٟغ اإلاُخاٞحًز

 و بالخالي ٞالترار اللٛىي الٗغبي ججاوػٍ الؼمً، أي ما مٗىاٍ أن الٗغب مدا٫ أن

سُت ال٣ضًمت جىنلىا ئلى َاجه ألا٩ٞاع  ت  ٩ًىهىا في جل٪ الخ٣بت الخاٍع و اإلاٟاَُم اللٍٛى

ؿذ ٧ىهذ الخُُت  التي جىنل ئليها الٗلم الخضًض، و ججضع ؤلاقاعة ئلى أن ٨ٞغة أٚو

ش و صخًها َظٍ ٢ض ٞىضَا   ٣ٞض ًغقى في َظا اإلاؿخىي ال٨ٟغي  .1الٗلم و الخاٍع

لت بل و الخًاعي لإلوؿان في ػمان   ٢ص ي ظضا، زم ٢ض ًدهل له اؾخ٣غاع إلاضة ٍَى

و جغاظ٘ و اهدُاٍ و ظمىص و ٦م مً ٨ٞغة ْهغث في ٚابغ الؼمان ٞلم ًلخٟذ ئليها 

 بٗض طل٪ الىاؽ ختى ْهغث مً ظضًض في ٖهغها الخايغ. 

و خؿب الخاط نالر ٞان للىداة الٗغب ال٣ضام  هٓغة أزغي، جخطر مً 

  ال ًىظض لهما م٣ابل في الخًاعاث ألازغي اللظًً زال٫ ونٟهم للخغ٦ت و الؿ٩ىن 

 Akinesis/kinesis 2مهُلحي ماو ال في ٖلىم اللؿان الخضًشت،  لظا ٣ٞض أَل٤ ٖليه
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في م٣ابل الخغ٦ت، و ال ٌٗٝغ َظا اإلاٟهىم في الهىجُاث  ٦Kinemما أَل٤ مهُلر 

 .1الخ٣لُضًت ٖىض الٛغبُحن 

ئلى الٟهم الض٤ُ٢ إلاا ٧ان ٣ًهضٍ ٞال٨شحر مً َإالء الباخشحن لم ًخىنلىا 

 ٖلماؤها ألاولىن مشل الخغ٦ت و الؿ٩ىن و الخٝغ و ال٩لمت، و ال٣ُاؽ و الباب .

ٖىض الىداة اإلاخ٣ضمحن جسخل٠ في مٗاهيها ٖىض ٖلى أن ٦شحرا مً َظٍ اإلاٟاَُم 

ً، ِٞؿاوون بًٗها ببٌٗ و ال ًمحزون بحن ما ٣ًىله الىاخض منهم  و ًسخل٠ اإلاخأزٍغ

 آلازغ. ُٞه ًٖ

و أ٦ثر مً طل٪ ًخهجمىن ٖلى َإالء الٗلماء الُٟاخل و ًدُىن مً ٢ُمتهم 

في  ئما بالى٣و أو الخ٣لُض ألاعؾُي ُٞتهمىنهم الٗلمُت بى٣ضَم ٚحر اإلاىيىعي،

سُت البٗض الؼمني الظي جم ُٞه  صعاؾتهم للٛت الٗغبُت ، و ٢ض أ٦ضث البدىر الخاٍع

ه ئلى ٚاًت بضاًت ال٣غن الخامـ الٗغبي بضءا ب٨الخىٓحر للضعؽ اللٛىي  خاب ؾِبٍى

حن.  الهجغي؛ خُض بضأ اإلاى٤ُ ألاعؾُي ًل٣  عواظا زانت ٖىض اإلاخ٩لمحن و اللٍٛى

اإلابني ٖلى مٟهىم الاقخما٫  ؾُيع ألا ى٤ُ اإلازم ئن الخاط نالر بحن الٟاع١ بحن 

" ، و أُٖ  أمشلت بذجج صامٛت مشل الاؾخضال٫ أي اهضعاط ش يء جدذ ش يء آزغ"

ٖىض الٗغب ٣ُٞى٫ : " و ٢ض بُيذ في أ٦ثر مً مىي٘ أن مى٤ُ أعؾُى ٢ض بىاٍ 

ناخبه ٖلى مٟهىم الاقخما٫ ...٦مشا٫ الاؾخضال٫ الظي أوضخه ٞىعٞىعٍىؽ: ٧ل 

ئوؿان ٞان و ؾ٣غاٍ ئوؿان ئطن ؾ٣غاٍ ٞان ٞؿ٣غاٍ مىضعط جدذ ظيـ 

ر جدذ ظيـ ال٩اةىاث الٟاهُت. أما الاؾخضال٫ الٗغبي ٞهى مبني ال ؤلاوؿان و َظا الخح

ٖلى َظا الاهضعاط بل ٖلى خمل ش يء ٖلى ش يء أو ئظغاةه ٖلُه، و مً زم ئلخا٢ه به 

و َظا َى ٖحن  في الخ٨م لىظىص ظام٘ بُنهما ٌؿخيبُه الباخض بهظا ؤلاظغاء

ايُاث و َظا الٟاع١ بحن ال٣ُاؾحن الُى   هاوي و الٗغبي َى أؾاس ي الاؾخضال٫ في الٍغ

 .2" و لم ًضع٦ه ئال ال٣لُلىن مً الىاؽ
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  :و٠٢ مى٢ٟا وؾُا ، ٞىٓغ ئلى الترار هٓغة  اججاٍالاججاه الشالث

، و اإلامدو له ب٩ل عوح ٖلمُت، و الىا٢ض الشا٢ب ل٩ل واٞض ٚغبي اإلاعجب و اإلاٗتز 

و َظا ما صٖا ئلُه ،يغوعة اؾدشماٍع لخضمت الضعؽ اللٛىي الخضًض  عأي ظضًض و 

ٖبض الؿالم اإلاؿضي خُىما ٢ا٫ : " أما مً الىظهت الٗملُت ٞاهىا ههضع ًٖ مى٢٘ 

ه ألاو٫ في  منهجي َى ال٣غاءة اإلاٗانغة التي ج٣خض ي يمىُا اؾدُٗابا مؼصوظا: َٞغ

يها حؿنى ئظغاء  ه آلازغ في الٗلم الخضًض. و متى جىٞغث اإلاٗاصلت بُٞغ الترار و َٞغ

ت التي هي بالًغوعة ٢غاءة ه٣ضًت واُٖت حؿدىض أؾاؾا ئلى الخٟاٖل ال٣غاءة الجضلُ

دت ئلى ئصزا٫ مٟاَُم اللؿاهُاث م٘ مٟاَُم .  1الًٗىي" ٞاإلاؿضي ًضٖى صٖىة نٍغ

ُت مخٟغصة  الترار في ظض٫ زهب ، ًيخج ٖىه زماع مٟهىمُت ظضًضة و خهُلت مٗٞغ

ت للترار وال هي نىعة ميؿلخت مً اللؿاهُا ث ٖلى خض ونٟه، لِؿذ نىعة مكَى

 و ئهما هي ُٖاء هىعي بال ٢اصح.

اث اللؿاهُت الٛغبُت في الضعؽ الٗغبي  و  مً َىا بضأ الخأنُل ألَم الىٍٓغ

ىا ٢ُمت الترار اللٛىي ال٣ضًم،  و ل٣ض بغػ في الؿاخت الٗغبُت ٖلماء ٦ثر ٖٞغ

اتهم  و جىظهاتهم، ٖلى أهني في َظا الؿُا١ الخىنُٟي الٗغبي ٖلى ازخالٝ هٖؼ

ط٦غ بٌٗ الىماطط التي أَغث ٖال٢ت اإلاىاهج اللؿاهُت الٛغبُت  ؾأ٢خهغ ٖلى

غاء هخج ٖىه في النهاًت بدض لٛىي  بالبدض اللٛىي الٗغبي ال٣ضًم، َظا ؤلَا

َظٍ الىماطط جمشلذ في مؿاَماث ٖبض ال٣اصع الٟاس ي ٖغبي خضًض و مٗانغ ،

لُت و  ت الخىلُضًت الخدٍى ئم٩اهاث ؤلاٞاصة منها الٟهغي مً زال٫ ٖىاًخه بالىٍٓغ

في ئٖاصة جىن٠ُ هٓام اللٛت الٗغبُت، و جمام خؿان مً زال٫ عؤٍخه 

ت جٓاٞغ ال٣غاةً ، ئطن ٞمً أمشا٫ َإالء الباخشحن الخجضًضًت اإلاخمحزة في هٍٓغ

اث ، و منهم مً خاو٫  وظض مً أُٖ  نىعة إلخُاء الترار بخد٤ُ٣ اإلاسَُى

اث اللؿاهُت مً مخىن ٦خب الترار ، الخضًشت  اؾخيباٍ مباصب و أؾـ الىٍٓغ

مخبٗا في طل٪ آزاع مسخل٠ اإلاضاعؽ اللؿاهُت الٛغبُت،مشل ما وظض طل٪ الخأزغ 

ُُٟت و الخضاولُت في اإلاٛغب الٗغبي.    باإلاضعؾت الْى

                                                 
 . 28، بحروث لبىان، م 1، 2010ٍاإلاؿضي: مباخض جأؾِؿُت في اللؿاهُاث، صاع ال٨خاب الجضًضة اإلاخدضة ٖبض الؿالم  1
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ئال أن الهىعة الخجضًضًت اإلاخ٩املت في الخىٓحر و اإلاىهج و الٛاًت ججلذ بىيىح 

ت الخلُلُت الخضًشت الت بٗض مؿحرة ٖبض الغخمً الخاط نالر، لها ي أؾـ في الىٍٓغ

اث  لت و٠٢ مً زاللها ٖلى الترار اللٛىي ألانُل و ٖلى ظل الىٍٓغ ٖلمُت ٍَى

، ٞخبِىذ له الٟغو٢اث اللٛىٍت الٗغبُت م٘ هٓحرتها البىىبت اللؿاهُت الٛغبُت الخضًشت،

ت ٖغبُت خضًشت مً زال٫ الىٓغ الٟاخو  ت لٍٛى و مً زم بغػث له مٗالم هٍٓغ

ه و جالمُظَما ئلى ٚاًت  أوازغ ال٣غن لألٖما٫ ؤلابضاُٖت التي ٢ام بها الخلُل و ؾِبٍى

الغاب٘ الهجغي، و ٦ُُٟت مىانلت َظٍ الجهىص ألانُلت م٘ جبُان اإلاباصب اإلاىهجُت 

ت باإلا ٣اعهت بِىه و بحن اإلاباصب التي جأؾؿذ ٖليها التي بىِذ ٖليها َظٍ الىٍٓغ

ت و الخىلُضًت منها.     اللؿاهُاث الخضًشت زانت البىٍى

 

 :  )ألاصالت و الحدازت ( الحديشت الىظريت الخليليت .3

ُا جيخٓم ُٞه و لها خض ت ئَاعا مٗٞغ ص و مٗاًحر جدخ٨م ئليها، و ٧لما و مً اإلاخٗاٝع ٖلُه أن ل٩ل هٍٓغ

تراٝ بىجاٖتها و جبىاَا ٖضص ٦بحر مً الباخشحن لُشبخىا  ت هاجخا ٧لما أصي ئلى الٖا ٧ان جُب٤ُ َظٍ الىٍٓغ

اصة ٖلى  ت الخلُلُت الخضًشت في اللٛت جىٞغث ٞيها َاجه الكغوٍ و ٍػ ت الؿحر ٖلى مىاهجها، و الىٍٓغ أولٍى

ازت ، زم ئنها جد٨مذ في اإلاىهج و الامخضاص الؼمني و الخُىع في ظمٗذ بحن ألانالت و الخض٣ٞض طل٪ 

 اإلاٟاَُم و نالخُتها ل٨شحر مً اللٛاث ، و أ٦ثر مً َظا ٢ابلُتها لالزخباع و الخُب٤ُ.

ت و ٢ض جُغ٢ذ ئلى مٟهىمها ٖىض الخاط نالر ؾلٟا،اهُال١ هي أؾاؽ ٞاألنالت   َظٍ الىٍٓغ

ت ما هي ئال امخضاص لجهىص ٖلم ه مً زال٫ ٦خابه ٞالىٍٓغ اةىا ألاولحن ، ممشلت آعاء الخلُل و  جلمُظٍ ؾِبٍى

و الخٗلُل و اإلا٣اعهت، مإؾؿحن صعاؾاتهم َظٍ " ال٨خاب" و ما جىا٢له جالمُظٍ مً بٗض بالكغح و الخٟهُل 

ت و مخبٗا في طل٪ اإلابضأ ؤلاظغاتي في الخدلُل مً  أًًا ٖلى مىهج ٖلمي ص٤ُ٢، ؾاع ٖلُه ناخب الىٍٓغ

، الابخضاء / الاهٟها٫، ؤلاٞغاص/ التر٦ُب،  (رة الكهحالشىاةُاث  زال٫ الىي٘ /الاؾخٗما٫،ألانل / الٟٕغ

ُٟت ت ؾىؾحر ) الٗامل/ اإلاٗمى٫، البيُت / الْى اث اللؿاهُت الٛغبُت مشل بىٍى  ،صون أن ٌٟٛل الىٍٓغ

ت أنُلت خضًشت مبِىت ٖلى مٗاًحر ٚاًت في الٗلمُت و  و جىلُضًت حكىمؿ٩ي ، لخ٩ىن مسغظاجه هٍٓغ

 الض٢ت.

ُا بالترار الٗغبي  ٞالغظل اهُل٤ بالخىاػي مً مىُل٣حن مسخلٟحن ٖلى ٖاصة ٢لت مً الباخشحن، ٖو

ُا باألنى٫ الابؿخمىلىظُت للبدض اللؿاوي في الٛغب مً ظهت أزغي،  ال٣ضًم في أنىله مً ظهت، و ٖو

أن ٠٣ً ٖىض  1له في أخض م٣االجه ٦ما اؾخُإ الباخض اإلاخمغؽ ٖلى خض ون٠ مدمض ٦ما٫ بلخىان

                                                 
 . 66م اط نالر،اللؿاهُاث،اللؿاوي في هٓغ الض٦خىع ٖبض الغخمً الخمدمض بلخىان : جأنُل البدض  1
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أَم الهىاث التي و٢٘ ٞيها الىاْغون في الترار الٗغبي و اللؿاهُاث الٗامت، مؿدىضا ئلى مسخل٠ آلُاث 

و الدجاط، و ٢بل الخأنُل للبدض اللؿاوي الٗغبي ججضٍ ًشىع ٖلى بٌٗ البضيهُاث التي  الكغح

حن الٗغب أو مً اإلاؿدكغ٢حن مما ظٗله اؾخ٣غث في ٢إ البدض اللٛىي اإلاٗانغ ؾىاء مً اللٛ ٍى

ا اإلاهُلحي  ت لؿاهُت ٖغبُت مخ٩املت بجهاَػ ا ، لُبني جهىعا لىٍٓغ  ٌؿخضعي الىهىم مً مهاصَع

و مىهجها ألانُل و ئظغاءاتها الخُب٣ُُت، و ل٨نها ال ج٨خٟي بالخىن٠ُ الىٓغي بل ظٗل لها امخضاصاث 

ت جُب٣ُُت لتر٢ُت اللٛت الٗغبُت ٖلى مؿخىي حٗل  ُمُتها و خىؾبت اإلاعجم و مكغوٕ الظزحرة اللٍٛى

 .ااااااا الشاوي و الشالض مً َظا البدض الخٟهُل في الٟهل ُضعؽ بىٕى مً و َظا ما ؾ اااااو نىاٖت اإلاعجم 

 

ت َى ئخُاء الترار اللٛىي الٗغبي ال٣ضًم و ئٖاصة بٗض  ٖلى أن َضٝ الخاط نالر مً َظٍ الىٍٓغ

ايُت ظضًضة و في َظا الكأن ٣ًى٫ :"  البض مً الغظٕى ئلى الترار الٗلمي الٗغبي مٟاَُمه بهُاٚت ٍع

م ختى ال٣غن ألانُل ... و الىٓغ ُٞما جغ٦ه أولئ٪ الُٟاخل الظًً ٖاقىا في الهضع ألاو٫ مً ؤلاؾال 

الغبإ الهجغي، و جٟهم ما ٢الٍى و أزبخىٍ مً الخ٣اة٤ الٗلمُت التي ٢لما جىنل ئلى مشلها ٧ل مً ظاء 

و ًى٢ل في . ٢1بلهم مً ٖلماء الهىض و الُىهان ، و مً بٗضَم ٦ٗلماء اللؿاهُاث الخضًشت في الٛغب " 

اث التي ويٗها ٖلماؤها ال٣ضام  مىي٘ آزغ : " و لهظا الؿبب ًجب أن ال هخجاَل و هدخ٣غ الىٍٓغ

باليؿبت للٗغبُت، ٣ٞض اجطر لىا مٗكغ الباخشحن في الجؼاةغ أنها مً أصّر ما أزغظه آلاصمُىن مً 

ايُت  ا هجاٖت باليؿبت للهُاٚت الٍغ ت ، و أ٦ثَر اث اللٍٛى و ال هي  ى أن الخلُل بً أخمض أخض  (الىٍٓغ

ايُا   . 2"  )وايٗيها ٧ان ٍع

 

ت الخلُلُت ٣ًهض بها جل٪ الخهىنُاث اإلامحزة للؿاهُاث  و زالنت ال٣ى٫ أن ألانالت في الىٍٓغ

ت و مؿخىٍاث الخدلُل و ججلُاتها في مٟاَُم أؾاؾُت أ٢ُمذ ٖليها و ما  الخضًشت مً خُض اإلاباصب الىٍٓغ

هخج ٖنها مً جأنُل للمهُلر اللؿاوي التراسي و الىعي باإلاهُلر اللؿاوي الٛغبي الخضًض و الٗمل ٖلى 

ُٟه في البدض اللؿاوي الٗغبي الخضًض   .3جْى

 

ت الخلُلُت و أما ًٖ خضازتها أو الخدضًض ٞان ناخبها ٢ض ٦ش٠ ظهىصٍ في  َظا ًٖ أنالت الىٍٓغ

اث اللؿاهُت الٛغبُت الخضًشت ،ظاهب  ٞى٠٢ ٖلى ه٣اةو اإلادخىي و اإلاىهجُت و اؾخٟاص مً الىٍٓغ

ت لُت إلاا ٞيها مً جىا٤ٞ بُنها و بحن زهاةو اللٛت الٗغبُت، البىٍى و مبضٍؤ  و ئًجابُاث الخىلُضًت الخدٍى

                                                 
ت الخلُلُت الخضًشت، مجلت اللٛت و ألاصب، مٗهض اللٛت الٗغبُت و آصابها،ظامٗت الجؼاةغ،الٗضص  1 ، 10ٖبض الغخمً الخاط نالر: الىٍٓغ

 . 85،م 1996
 . 88،م 1ٖبض الغخمً الخاط نالر : بدىر و صعاؾاث، ط  2
3

غ : أنالت الخُاب في اللؿاهُاث الخلُلُت الخضًشت، مجلت الٗلىم   ُٟٞغي  ،7الٗضص  ؤلاوؿاهُت، ظامٗت مدمض زًُغ بؿ٨غة،بكحر ئبٍغ

 . 11م صون ، 2005
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َى أن و أ٦بر ُٖب ًخه٠ به الباخض في َظا صاةما الى٣ض الٗلمي اإلاىيىعي البىاء  ٞهى ال٣اةل: " 

خه التي جبىاَا أو ناع مً أجباٖها ... و  لظل٪ ال ٨ًخٟي بما  ًخجاَل و ًدخ٣غ ٧ل ما لِـ صازال في هٍٓغ

ه بل ًداو٫ أًًا أن ًيخ٣ض الى٣ض البىاء ما ًغاٍ ٚحر نالر أو بُٗضا ًٖ َظٍ الىجاٖت ألهىا بهضص  ٌٗٞغ

 .1ٖمل ٖلمي جُب٣ُي و لِـ أ٧اصًمُا مدًا "

 

بُت  و في َظا الؿُا١ ًإ٦ض نالر بلُٗض أن الخاط نالر ٢ض أخُا الجضا٫ ال٣اةم بحن الخجٍغ

ـالخهيُُٟت و اإلا٣ىلت  ٩ي أو بٌٗ الخاؾىبُحن اإلادضزحن   Harisال٣ٗلُت، و بظل٪ ٞهى ٌكبه َاَع ألامٍغ

بت التي Traite’ de la nature humainفي ٦خابه : " David Humeأو صاُٞض َُىم  " نالخب اإلا٣ىلت الخجٍغ

ناٚها نُاٚت ناعمت، ٦ما ٖمل ٖلى جدضًض الىخضاث اللؿاهُت بىاء ٖلى الهٟت ؤلاظغاةُت إلاٟهىم 

    . 2ؿان ٦ىٓامالل

لُت الترجِب اإلاى٣ُي و الدؿلؿل  و ل٣ض اؾخٟاص الخاط نالر في الجاهب الىٓغي مً الخىلُضًت الخدٍى

اإلانهجي لأل٩ٞاع ، مما م٨ىه مً جغجِب ألانى٫ و الٟغوٕ ، و ؾغ طل٪ جم٨ىه مً الجم٘ بحن ٞلؿٟت 

 ، و جمشله للمى٠٢ الض٩ًاعحي.نغ الٗلىم و الجض٫ اإلانهجي و ألانىلي للخُاب اللؿاوي الخضًض و اإلاٗا

 

خه،  لُت و ما أجاخذ له مً أ٩ٞاع إلعؾاء ٢ىاٖض هٍٓغ و ب٣ضع ما أقاص الخاط نالر بالخىلُضًت الخدٍى

غ  ٢ابله حكىمؿ٩ي باإلاشل في اإلاىايغة التي ظغث بُنهما، ٦ما أهه أقاص بالٗمل الظي ٢ام به ماػن الٖى

ت لؿاهُت  ت الخلُلُت و بخىظُه مً ناخبها في أَغوخخه اإلاىؾىمت باااا : " هدى هٍٓغ ٖلى زُ  الىٍٓغ

ٖغبُت خضًشت لخدلُل الترا٦ُب ألاؾاؾُت في اللٛت الٗغبُت " ؛ خُض ٖل٤ بٗض ئَضاةه ئًاَا في ٦خاب 

له: " مً الىاضر أن َظا البدض َى صعاؾت ظضًت و مهمت، ٣ٞض ُٚذ مى٣ُت واؾٗت مُبٕى ئلُه ٢ى 

ت التي  مً البدض اللؿاوي و قملذ أ٩ٞاعا َامت ظضا ، ل٣ض صَكذ بك٩ل زام بخل٪ الخٗل٣ُاث اللٍٛى

ىن الٗغب ال٣ضماء. ئن َظا وخضٍ ًجٗل َظٍ الضعاؾت  وعصث في زىاًا َظٍ الضعاؾت و التي ٢ام بها اللٍٛى

غ الضعاؾاث اللؿاهُت الٗغبُت بٌٛ الىٓغ ًٖ الٗمل اللؿاوي الخضًض اإلاُب٤ ئؾه اما ٢ُما ظضا لخٍُى

   .  3ٖلى الترا٦ُب الٗغبُت و الظي ًبضوا مهما ظضا "

 

 

 

                                                 
 . 88، م1ٖبض الغخمً الخاط نالر : بدىر و صعاؾاث في اللؿاهُاث الٗغبُت، ط 1
ت، صاع َىمت ،الجؼاةغ، 2  . 58،م  2009نالر بلُٗض : م٣االث لٍٛى
غ : 3 لـ للضعاؾاث و الترظمت و  ماػن الٖى ت لؿاهُت ٖغبُت خضًشت لخدلُل الترا٦ُب ألاؾاؾُت في اللٛت الٗغبُت ، صمك٤ ،صاع ألَا هدى هٍٓغ

 . 9، م 1،1987اليكغ، ٍ
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غ البدض اللٛىي،  ت َى اؾخٛال٫ ناخبها الخُىع الخ٨ىىلىجي في جٍُى  و ما ٌٗؼػ خضازت َظٍ الىٍٓغ

ت الٗغبُت و الغنُض اللٛىي اإلاٛغبي، ٣ًى٫ : " َظا و ٢ض أهجؼ و ٖلى أؾاؾه أَل٤ مكغوٕ الظز  حرة اللٍٛى

الغنُض اللٛىي اإلاٛغبي بًٟل اؾخٗما٫ ال٣اةمحن باهجاٍػ للغجاب أو الخاؾب ئط ال ًم٨ً أن جغجب 

اإلاٟغصاث التي وعصث في ظمُ٘ الىهىم مً ظمُ٘ البلضان اإلاكاع٦ت و الترجِباث اإلاخٗضصة بؿُا٢اتها التي 

ُٞهبذ في هٓغ .  1اآلالٝ، و ال أن جدص ى ٧ل واخضة منها ئال باللجىء ئلى الخاؾباث ؤلال٨تروهُت "حٗض ب

الخاط نالر اؾخٛال٫ الخُىع الخ٨ىىلىجي ؾُٗا مخمحزا لخمدُو الترار، مً ظهت و جُىٍغ البدض 

  .2البدض في اللٛت مً ظهت زاهُت

ايُاث   ت الخلُلُت و َى اٖخماص الخاط نالر ٖلى الٍغ أمغ آزغ مهم ظضا ًبرػ مضي خضازت الىٍٓغ

الم آلالي ٦ما أقغث ؾلٟا،  ُٟه ؤلٖا  ٩ٞان ألاؾاؽ في اؾخيباٍ الخ٣اة٤ ،ئياٞت ئلى هاَُ٪ ًٖ جْى

ُا و  ت الخىلُضًت خٞغ ئهما ٦ُٟها و مسخل٠ الترؾُماث التي ٢ا٫ بها حكىمؿ٩ي ، ٖلى أهه لم ًخبن الىٍٓغ

اصة و الخظٝ و الخغ٦ت  بما ًسضم اللٛت الٗغبُت و بما ججغي ٖلُه زهاةهها زانت الترجِب بالٍؼ

غابُت و ٖلُه ٞان مجا٫ اؾدشماع الخىلُضًت و اؾخٛال٫ مبضأ الدصجحر " الترؾُماث" ُٞخمشل في .  3ؤلٖا

٤ ما ج٣خاٖخماص الخاط نالر الخدىٍل الظي ٣ًىم ٖلى همُُت اؾخيب ًُه ٢ىاهحن اللٛت، ئال أن اَُت ٞو

ت الىاُٖت لخل٪ ال٣ىاهحن.  اؾخٗمالها ًخى٠٢ ٖلى مضي اإلاٗٞغ

ت  و ُٞما ًسو الٗالط آلالي للٛت ٣ُٞخض ي مى٣ُا ص٣ُ٢ا، ألن الهُاٚت اإلاى٣ُُت هي نُاٚت للىٍٓغ

ذ في مٗهض خى٫ اللٛت ال اللٛت هٟؿها،و ل٣ض أزبدذ الضعاؾاث اإلاُضاهُت و الخُب٣ُُت  الٗلىم التي أظٍغ

ت ٖلى مؿخىي  اللؿاهُت و الهىجُت في الجؼاةغ ، و في بٌٗ الجامٗاث ٢ابلُت اؾخٛال٫ مٟاَُم الىٍٓغ

    حٗلُمُت اللٛاث و الٗالط آلالي للٛت و البرمجت و أمغاى ال٨الم و ُٖىب الى٤ُ .

 

 ، اهضعط يمىهًغؾم مالمذ مكغوٕ لؿاوي مخ٩املزالنت ال٣ى٫ ئن الخاط نالر اؾخُإ أن 

ُت و مٟاَُمها ألاؾاؾُت نُ ت لؿاهُت ٖغبُت أنُلت خضًشت لها أؾؿها اإلاٗٞغ  اٚت و جأؾِـ هٍٓغ

و ئظغاءاتها في الخدلُل و أَضاٞها الٗلمُت و مجاالث جُب٣ُاتها و هخاةجها، و ٖلى أؾاؾها ًم٨ً ئجمام 

ت و خىؾبت اللٛت.   مكغوٕ الظزحرة اللٍٛى

 

 

 

                                                 
 . 279، م 1ٖبض الغخمً الخاط نالر : بدىر و صعاؾاث في اللؿاهُاث الٗغبُت، ط  1
2

 .  69م  خىع ٖبض الغخمً الخاط نالر،مدمض بلخىان : جأنُل البدض اللؿاوي في هٓغ الض٦ 

 . 87،م 1ٖبض الغخمً الخاط نالر : بدىر و صعاؾاث في اللؿاهُاث الٗغبُت، ط  3
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 : Linguistique appliqué  )النشأة و التطىر ، املجالاملفهىم ، (ةأوال: اللسانيات التطبيقي

 : بداياثه و مفهىمه .1

 Linguistique ""اللسانيات التطبيقية أو علم اللغة التطبيقيًهس مـولح 

appliqué  واهُت طىت في ٢ا مىر مىخـٙ  م،1946الجامِاث البًر زم ًهس في بِم حامِاث أمٍس

ً، زم بدأ ًىدؼس في حامِاثالٜسن  را 1 ُاإلاُت. الِؼٍس ُبُت، اإلاـولح ُبازة ًُ زىابُت جٟس َو

للظاهُاث هي الِلم الري ًدزض اللٔت مً مخخلٙ حىاهبها، ٗاجخ٢ىن مً لظاهُاث وجوبُُٜت؛ 

ُت  ت والدالالـىجُت والـٗس ز الخىُ٘ر لحل حالخوبُٝ َى وكّ اإلاِلىماث في حو لُت، والىحٍى

ث اإلاِواة في حاالث ملمىطت وخاؿت؛ أي مؼ٢ل أو مظألت ما، أو َى الٜدزة ُلى جىُ٘ر اإلاِلىما

لُه ٗالِ أهه م الخوبُٜي َى الري ًسبى بحن بِم لَى اجخاذ ٛساز مالبم في الِالم الىاٛعي، ُو

ت و   ذن َى ُلم ه٘عي منهي ًسجبى بحاالث حصبُت.إ خاذ الٜساز في الِالم الىاٛعي،اجاإلاِاٖز الىٌٍس

لُههههه ٗاللظهههههاهُاث الخوبُُٜهههههت   مهههههاث العهههههي حمِىاَهههها ُهههههً هبُِهههههت اللٔهههههتاإلاِلى  جىُ٘هههههر هههههي 2ُو

هههت والداللُهههت، فهههي م ههها٤ جخـ ههه ي ُت والىحٍى لههههم  الـهههىجُت والـهههٗس ٓحهههر لٔهههىي ِٟلهههم الحاطهههى  ُو

ههههد اخخلههههٙ البههههاح ىن فههههي جحدًههههد... و الخِلههههُم ع والتربُههههت الههههى٘ مـههههولح اللظههههاهُاث الخوبُُٜههههت،  ٛو

٘اث الخالُت : ٘ذ ُلى الخٍِس د ٛو  ٛو

 ٗهه ُبدٍ الساححهي  ى د س لىها ُهً هبُِهت اللٔهت مهً أحهل ٌِٗس بأههه: يًم هل اطهخِما٤ مها جهٗى

 3 .ٟ٘اءة ُمل ُملي ما، ج٢ىن اللٔت الِىـس(جحظحن 

  خىهها باللٔههت واجخههاذ الٜههساز فههي الِههالم اللظههاهُاث الخوبُُٜههت هههي مهها ًدىههاو٤ الِالٛههت بههحن مِٗس

 4 الىاٛعي.

  اللظاهُاث الخوبُُٜت مُدان أو ٗهً ذو زواٗهد مخِهدتة جمهدٍ، وحظهد مس هخهابا َهرٍ السواٗهد

ت ومِالجتها.  5 في جحدًد اإلاؼ١الث اللٍٔى

                                                           

ت الجامُِت 1  ت -ُبدٍ الساححي: ُلم اللٔت الخوبُٜي وحِلُم الِسبُت، تاز اإلاِٗس  .9-8، ؾ: 1995ؤلاط١ىدٍز
ًًٌ البِم أهه م ست جوبُٝ لىخابا بما أن اإلاـولح الدا٤ ُلى َرا الِلم م٢ىن مً مـولححن: لظاهُاث، وجوبُُٜت، ٜٗد  2

را ٓحر صحُح، ألن َىاٞ  ا ػاطِا بحن الخوبُٝ  –ٟما أزي  –ُلم اللٔت وبِم الِلىم اإلا اوزة َو الري ًٜىم ُلى  –ٗٛس

وبحن الِلم الىٌسي الري ٌِد أحد أَم حىاهب البحث في الِلم الىٌسي َرا مً حهت ومً حهت أخسي  –الخىُ٘ر وما َى ملمىض 

ا لى٘ظه، لُخم١ً مً ُالج ٛلاًاٍ بؼ٢ل صحُح ومظخٜل وإال ٗما ٗللِلم ا اجه ومىاهجه العي ٌظحر ُليها ًبخ١َس لخوبُٜي هٌٍس

ا مظخٜال ُىه، ٟما أن الِلم الخوبُٜي  ُلم اهخٜاةي أي  –ٟما أزي  –هّ٘ ُلم ُالت ُلى ُلم آخس وما وحه الـىا  في حِله ُٗس

اث بل ًيخٜي منها ما ًخدم أٓساكه الخوبُُٜت الساَىت، وله أن  أهه ال ًأخر ٠ل ما ًٜدمه له الِلم الىٌسي  مً مِلىماث وهٌٍس

 ٌِد٤ ٗيها بحظب ما ً٘سكه ُلُه الىاّٛ والحاحت ومخولباث اإلا خمّ.
 .12: ُلم اللٔت الخوبُٜي وحِلُم الِسبُت، ؾ: ُبدٍ الساححي 3

: ُلم اللٔت الخوبُٜي، جس: بىطٙ بً ُبد السحمان الؼمُم4   .190م، ؾ:2008سي، ميؼىزاث حامِت اإلال٣ طِىت ٛاي ٠ٞى
  .13: ُلم اللٔت الخوبُٜي وحِلُم الِسبُت، ؾ: ُبدٍ الساححي 5
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ٜٗههد ًههً الههبِم أهههه م ههست  جوبُُٜههت، ولظههاهُاث وبمهها أن َههرا الِلههم م٢ههىن مههً مـههولححن: 

ههههرا وحههههدٍ ٓحههههر صههههحُح؛جوبُههههٝ لىخهههها للظههههاهُاث ثههههري ات جالخوبُُٜهههه اللظههههاهُاثألن  1با ُلههههم اللٔههههت َو

ت بما جىؿلذ إلُه الِلىم ألاخسي في م ا٤ اللٔت، ٟما ٌظعى لإلحابهت ُهً أطه لت جىحهه إلُهه  الىٌٍس

ههت  ٛههد ال ج حههر  اَخمههام اللظههاوي الىٌههسي، ٟههأن ٌظههأ٤ ُههالم التربُههت َههل حِخبههر اللٔههت الِسبُههت و ه لحًز

ن اللٔهت العهي أ... لٔت أما أم لٔت زاهُت باليظبت للىهاهٜحن بهبِم لاجاةهها اإلاحلُهت، ُٗ ُبهه اللظهاوي 

ههه أو مههً محُوههه تون طههابٝ حِلمههه ، أمهها اللٔههت العههي حِلمههها إُههدات وظههميها لٔههت أمهها  أو أو ههىا مههً أبٍى

فهههههي اإلا خمِهههههاث ال٘ـههههُحت فههههي اإلادزطهههههت ولههههم ١ًهههههً ٛههههد اٟدظهههههبها مهههههً محُوههههه ٟحههههها٤ اللٔههههت الِسبُهههههت 

 الِسبُت الُىم ٗدظمى لٔت زاهُت ، أما اللٔت العهي ًخِلمهها فهي اإلادزطهت ولهم ١ًهً هاهٜها بأحهد لاجاةهها

 
 
ع لٔت مها أو حهل  ولم ج١ً لٔت أما ٗدظمى لٔت أحىبُت، ألن اللظاوي الخوبُٜي ُىدما ًخٜدم لخدَز

ت بحن اإلاخِلمحن الرًً جم هل لههم جله٣ اللٔهت لٔهت أو هى  ٍس مؼ٢ل جسبىي مخِلٝ بها ًالحٍ ٗسوٛا حَى

ً جم هههل لهههههم لٔهههت أحىبُههههت جخِلهههٝ بظهههههىلت أو ؿهههِىبت حِلمههههها أو  ههههرا ًحهههخإوآخهههٍس م ُلُههههه جٜاثهههها ... َو

ٝ ٠ل بحظب ما حظ٘س ُىه الدزاطت الخٜابلُت.  2وكّ بسهاما خاؾ لخِلُم ٠ل ٍٗس

ها للِلهم الخوبُ سمات وخصائص العلم التطبيقيي: 1.1 ٜهي ُهدة خـهابف و طهماث ًم١هً إً اَش

 ُلى الىحى آلاحي :

 الخوبُٜهههي ًحخهههاج إ هههى بِهههم اإلاِهههاٖز ٜٗهههى العهههي حظههههم فهههي حهههل   هخٜهههاء، ٗالِهههالم

اإلاؼهه٢ل الهههري ًىاحهههه، لهههرا ٗمههً الِبهههث أن ًلجههأ إ هههى مِلىمههاث ومِهههاٖز ال جخهههدم 

 أَداٗه اإلاظوسة.

  جحدًههد الهههدٖ، مههً الِبههث أًلهها أال ًحههدت الِههالم الخوبُٜههي أَداٗههه، ألن هبُِههت

حُل ُلُهه جٜهدًم جخــه ج٘سق ُلُه حل مؼ٢لت مها، وتون َهرا الخحدًهد ٌظهخ

هههرا ٗهههٚس  الِلهههم الخوبُٜهههي والِلهههم الىٌهههسي، ٗههههرا  أطاسههه ي بهههحنالحلهههى٤ اإلاالبمهههت، َو

بههههههل جهمههههههه اٟدؼههههههاٖ  الٜبُههههههل،ألاخحههههههر ال ًحههههههدت مؼهههههه١الث لحلههههههها أو  هههههه يء مههههههً َههههههرا 

 الحٜابٝ الِلمُت.

 .جحدًد اإلاؼ٢لت ووكّ الحلى٤ اإلاالبمت  

هههى الجاههههب الخوبُٜهههي  الِسبهههي،ومهههً أم لهههت الِلهههم الخوبُٜهههي فهههي التهههرار اللٔهههىي  هههد َو ُلهههم الخ ٍى

هههت العهههي  هههد باألطهههع الىٌٍس لِلههم الٜهههساءاث الٜسآهُهههت ومىهههه ِٗلههم الٜهههساءاث َهههى الهههري ًمهههد ُلههى الخ ٍى

م و ُلههم الٜههساءاث ًبحههث فههي اخههخالٖ  جم١ههً اإلا ههىت أو ٛههازا الٜههسآن مههً ألاتاء ألام ههل للٜههسآن ال١ههٍس

د ٗال ًبحث في اخخالٖ ال٢لماث ... بل ًبحث في  ُُٟ٘ت هوٜها هوٜا صحُحا ٜٗى. الخ ٍى

                                                           
 .10، ؾ: اإلاسحّ الظابٝ: ُبدٍ الساححي - 1
١ت، الظىت الدزاطُت 2 ص الجامعي بٍس  بحرغ زكا: اللظاهُاث الخوبُُٜت، محاكساث ألُٜذ ُلى هلبت الظىت ال اهُت لِظاوع باإلاٟس

 .5، ؾ: 2017-2018
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د   ذن حدتوا:إِٗلماء الخ ٍى

م هوٜا  - أ ى حِلُم هوٝ أؿىاث الٜسآن ال١ٍس  صحُحا.الهدٖ: َو

اهخٜىا اإلاِلىماث اإلاالبمت مً اإلاباحث العي وكِها الىحاة ًُ أؿىاث ُسبُت وههي: جحدًهد اإلاخهازج   -  

 خِاملُت مبحث اللحً.وأكاٗىا إليها مباحث أخسي ٟمبحث ألاح٢ام ال الـىجُت،والـ٘اث 

م. - ث  اإلاؼ٢لت: ج٘ش ي اللحً في أتاء الٜسآن ال١ٍس

ىه ُلى ألاتاء الصحُح. - ر ت اللحً وأطبا ، لُخ ىبها الىاهٝ وجمٍس   الحل: مِٗس

وهٌههههسا ألَمُههههت اللظههههاهُاث الخوبُُٜهههههت الُههههىم فههههي خدمههههت اإلا خمِهههههاث أؿههههبحذ الِدًههههد مهههههً 

باللظهههههاهُاث الخوبُُٜهههههت ٟمههههها أؿهههههبح َىالههههه٣ الجامِهههههاث جٜهههههدم بهههههساما للدزاطهههههت الِلُههههها اإلاخخــهههههت 

١ُهههت جالِدًهههد مهههً اإلاساٟهههص  واإلاىٌمهههاث العهههي حِاهههى بههههرا الحٜهههل ٠ال الخوبُُٜهههت  للظهههاهُاثمُِهههت ألامٍس

ا مً اإلا حَر ص اللظاهُاث الخوبُُٜت بالىالًاث اإلاخحدة ٓو ٢ا واإلامل١ت اإلاخحدة.ومٟس  ىٌماث بأمٍس

 مجاالتها:طبيعتها، حدودها ، :اللسانيات التطبيقية . 2 

ههههاٍز اإلاِسفهههي ال،هههاؾ بهههه، ولهههه مهههىا  ًيبهههّ مهههً تاخلهههه إًهههسي الهههبِم أههههه ُلهههم مظهههخٜل ولهههه 

ههههسي الههههبِم أههههه ُلههههم وطهههُى بههههحن الِلهههىم العههههي حِههههال  إٗههههى  هههت خاؿههههت بهههه، ٍو ذا فههههي حاحهههت إ ههههى هٌٍس

ذا لهههههه ٛاُهههههدة إاليؼهههههان اللٔهههههىي ؤلاوظهههههاوي م هههههل ُلهههههىم اللٔهههههت و ُلهههههم الهههههى٘ع و حخمهههههاَ والتربُهههههت ، 

 ًأخرَا مً َرٍ الِلىم ٠لها.ُلمُت 

وللظهههههاهُاث الخوبُُٜهههههت أَهههههداٖ جخِهههههدي م ههههها٤ اللٔهههههت إ هههههى مُهههههاتًً أخهههههسي ، منهههههها ألاَهههههداٖ 

الظُاطههُت حُههث جههسجبى بظُاطههت الههدو٤، ٟمهها َههى الحهها٤ فههي بِههم الههدو٤ العههي جخِههدت ٗيههها اللٔههاث 

 ٗخلوس إ ى ؤلاحابت ُلى ألاط لت آلاجُت:

 أجدزض اللٔاث ألاحىبُت؟ 

 ها؟و أًت لٔت من 

 وما اإلاحزاهُت لخىُ٘ر ذل٣؟ 

 ما ألاَداٖ مً حِلُم لٔت مُِىت؟ 

 وإ ى أي ٗ ت وِلم َرٍ اللٔت؟ 

  1إلادة الالشمت لخِلُمها؟اوما 

 فروع اللسانيات التطبيقية:   3.2

 :   Linguistique contractive اللسانيات التقابلية أو التفاطلية  1.3.2

ههههت  ًٜابهههل ي ق ًٜهههازن ( َههههرا الِلهههم بهههحن لٔخههههحن أو أٟثهههر ، طههههىاء ٠اههههذ جيخمهههي إ ههههى ٗـهههُلت لٍٔى

واحهههدة أو ٗـهههابل مخخل٘هههت، والٔهههسق مهههً تزاطهههخه َهههى اطخ١ؼهههاٖ اإلاؼههها٠ل اللظهههاهُت العهههي حِتهههرق 

ههٝ مخِلمههي لٔههت مهها ، وجٜههىم الدزاطههت الخٜابلُههت بدزاطههت اللٔههت ألاو ههى أو ألام واللٔههت ال اهُههت العههي  هٍس

                                                           
 .20-17: ُلم اللٔت الخوبُٜي وحِلُم الِسبُت، ؾ: ُبدٍ الساححي - 1



في اللسانيات التطبيقية  الحاج صالح الرحمنجهىد عبد                                                         الثانيالفصل   

 

47 

 

مها هي م ىكَى الخِلُم ، مً حُث أوحهه الؼهبه و خهخالٖ ٗدهي تزاطهت مٜازههت بهحن لٔخهحن باُخباَز

اث ألاتاء أو هٌامحن جىاؿلُحن . حن مً مظخٍى  مظخٍى

س مهههىات حِلهههُم اللٔهههت ألاحىبُهههت، وفهههي حِلهههُم  هههد حهههسل الخحلُهههل الخٜهههابلي هِ٘ههها ُملُههها فهههي جوهههٍى ٛو

س اإلاههىات الدزاطههُ ههت العههي ًسج١بههها مههخِلم اللٔههت اللٔههت ألام ألبىااههها ، وفههي جوههٍى ت وجحلُههل ألاخوههاء اللٍٔى

 1 وبُان أهىاُها وأطبابها .

 :  Psylinguistiqueاللسانيات النفسية أو علم اللغة النفس ي  2.3.2

اللظههههاهُاث الى٘ظههههُت بأثههههها " تزاطههههت اللٔههههت  Evelyn markussenحِههههٖس أٗلههههً مههههاز ٠ىطههههً 

همها وإهخاحها واٟدظهابها " ِ 2ؤلاوظاهُت ٗو هه حهال٤ ػهمع الهدًً بٜىلهه : " ُلهم ًهدزض ًهىاَس ،َو ٗس

اةههههها وهههههٚس اٟدظههههابها وإهخاحههههها مههههً الىاحُههههت الى٘ظههههُت ، مظههههخخدما أحههههد مىههههاه  ُلهههههم  اللٔههههت وهٌٍس

 .3الى٘ع "

إذن ٗاللظهههاهُاث الى٘ظهههُت أو " ُلهههم اللٔهههت الى٘نههه ي" ًىولهههٝ مهههً ُالٛهههت الِملُهههاث الِٜلُهههت     

بأتواث مظخٜاة مً اللظهاهُاث وأخهسي مهً ُلهم الهى٘ع ، لل٘هم وؤلاتزاٞ باللٔت ٗهى  ًدزض اللٔت 

هههههخم ذلههههه٣ ُلهههههى  هههههٖى ُلهههههى ُٟهههههٙ أن اطهههههخخدام اللٔهههههت ًخهههههأزس بِملُهههههاث ُٜلُهههههت ٓحهههههر مباػهههههسة ، ٍو للٛى

لُه ٗهرا الِلم ًخَ٘س ا ى أزبِت ٗسوَ : ت والداللُت ، ُو ُت والىحٍى اث الـىجُت والـٗس  اإلاظخٍى

 الـىجُاث الى٘ظُت . -

 اإلاىزٗىلىحُا الى٘ظُت .ُلم الـٖس أو  -

 ُلم الىحس أو ُلم التراُٟب الى٘ن ي . -

  ُلم الداللت الى٘ن ي. -

ىههاٞ زالزههت أطهه لت زبِظههت جحههاو٤ اللظههاهُاث الى٘ظههُت ؤلاحابههت ُليههها وهههي : ُٟههٙ ١ًدظههب  َو

ُهههٙ ًيخ هههها؟ ، وحِخبهههر تزاطهههاث اٟدظههها  ألاه٘ههها٤ للٔهههت وحِلهههم  ُهههٙ ً٘همهههها؟ ٟو ؤلاوظهههان اللٔهههت؟ ٟو

س ألاٗهههسات لٔهههت زاهُههه ظهههعى البهههاح ىن فهههي َهههرا اإلا ههها٤ لخوهههٍى ت ، تزاطهههاث لظهههاهُت ه٘ظهههُت باألطهههاض، َو

ُههههٙ ًههههخم ٗهمههههها باطههههخخدام  modèlesهمههههاذج   جبههههحن ُٟههههٙ جخأطههههع وجخوههههىز اللٔههههت وحظههههخخدم ، ٟو

تالبهههل ممههها ًحهههدر هدُ هههت اطهههخخدام اللٔهههت بؼههه٢ل ٓحهههر مُِهههازي ، وجههههخم َهههرا ال٘هههَس أًلههها بدزاطهههت 

واحخبهههههههاض ال١هههههههالم أو  Dyslexieالٜهههههههساءة أو الدطل١ظهههههههُامؼههههههها٠ل اللٔهههههههت والخخاههههههههب م هههههههل ُظهههههههس 

ا  4 الخ .  Aphasieألاٗاٍش

                                                           
اجه، - 1 دة مىلىج: الخحلُل الخٜابلي "أَداٗه ومظخٍى ت لدزاطاثل الدولُت لت اإلا  "ٍٗس  2، الِدت1ألاتبُت الِسبُت،  اإلالجلد و اللٍٔى

 .144، ؾ 2019-
لُاٍ، مؤطظت ال ٜاٗت الجامُِت، جحال٤ ػمع الدًً: ُلم اللٔت الى٘ن ي   2 اجه ٛو  .9،ؾ1مىاهجه وهٌٍس
 .10،ؾ 1حال٤ ػمع الدًً : اإلاسحّ ه٘ظه، ج  3
ص الِـُلي: ُلم اللٔت الى٘ن ي، ميؼىزاث حامِت ؤلامام محمد بً طِىت  4  . 35، ؾ: 2006ُبد الٍِص
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وجدبههههّ اللظههههاهُاث الى٘ظههههُت فههههي تزاطههههتها اإلاههههىا  الخ ٍس ههههي للِملُههههاث الى٘ظههههُت العههههي ١ًدظههههب   

لُههه ٗدههي حِههال  مؼهه١الث م ههل : ماَُههت  ٜههىم بدىُ٘ههرٍ ، ُو اإلاههسء مههً خاللههها هٌههام اللٔههت الوبُُِههت ٍو

ُا وجحدًهد م٘ههىم الِملُهاث الى٘ظهُت ووطهابل تزاطهتها ، وجخمحهز اللظهاهُاث اللٔت و وؿ٘ها مى  كهُى

الى٘ظهههُت بأثهههها جدىهههاو٤ اللٔهههت ٌٟهههاَسة ه٘ظهههُت ، أي أثهههها حِاهههى باللٔهههت ٌٟهههاَسة ه٘ظهههُت ُىهههد اإلاهههخ٢لم 

ها الظهههههامّ  والظهههههامّ ُلهههههى الظهههههىاء ، ُٗـهههههْى اإلاهههههخ٢لم أ٢ٗهههههاٍز فهههههي ُبهههههازاث ٌِبهههههر ُنهههههها بهههههال١الم ُٗهههههدٟز

٘همها ، ٟما  الٛهت ٍو ًخمحز بأهه ًسؿد الِملُاث الرَىُت ُىد اٟدظا  اللٔهت أو ُىهد اطهخخدامها ُو

ذلههه٣ بهههال١٘س وال ٜاٗهههت ٗيههههخم مههه ال بدزاطهههت الِملُهههاث العهههي ًٜهههىم الِٜهههل البؼهههسي مهههً خاللهههها بهههسبى 

ى هٌام اللٔت . ت أو م١خىبت ( باإلاِاى مً خال٤ وطُى َو  الـُٔت ي مظمُى

ا  مً ٗسوَ الِلم اإلاِسفي ٗدي جدىاو٤ مظألخحن : وباُخباز اللظاهُاث الى٘ظُت ُٗس

هههت أوالهمييا:  هههان : مِٗس هههت هُى هههت باللٔهههت العهههي ًحخاحهههها اإلاهههسء ل٢هههي ٌظهههخخدم لٔهههت؟ ، واإلاِٗس مهههاهي اإلاِٗس

هههت بِىمههها  هههت ُُٟ٘هههت أتاء أُمههها٤ مخىُى هههت اللهههمىُت حؼهههحر إ هههى مِٗس حت ، ٗاإلاِٗس هههت ؿهههٍس كهههمىُت ومِٗس

هههت الِملُهههاث  حت إ هههى مِٗس هههت الـهههٍس مههها٤، ٜٗهههد ٌِهههٖس حؼهههحر اإلاِٗس وآلالُهههاث اإلاظهههخخدمت فهههي َهههرٍ ألُا

ههد ال ٌِههٖس الِلههالث  اإلاههسء ِٗههل  هه يء تون أن ٌِههٖس ُٟههٙ ِٗلههه، ٗالالُههب ٌِههٖس ُٟههٙ ًلِههب ٛو

هههد ٌِهههٖس الِملُهههاث اإلاخلهههمىت إهخهههاج  اإلاظهههخخدمت فهههي الُٜهههام باللِهههب، واإلاهههسء ٌِهههٖس ُٟهههٙ ًهههخ٢لم ٛو

ههت كههم خههه باللٔههت مِٗس حت أو ال١ههالم ، لههرل٣ ًم١ههً الٜههى٤ بههأن مِٗس ههت ؿههٍس ىُت أٟثههر مههً ٠ىثههها مِٗس

 ُلمُت .

ههت ًم١ههً اطههخيخاحها مههً مالحٌههت الظههلٞى ، الداللههت  ههت اللٍٔى و َىههاٞ أزبِههت م ههاالث للمِٗس

Sémantiques   ُههههب دىههههاو٤ الترجِههههب الىحههههىي  Syntaxeوجدىههههاو٤ مِاههههى الجمههههل وال٢لمههههاث ، التٟر ٍو

٤ هٌههههههام ألاؿههههههىاث فههههههي اللٔههههههت وجدىههههههاو   Phonologieلل٢لمههههههاث فههههههي تاخههههههل الجملههههههت ، ال٘ىهىلىحُهههههها 

وجدىهاو٤ الٜىاُهد  حخماُُهت اإلاخلهمىت فهي اطهخخدام اللٔهت   Pragmatiqueأو الخداولُهت البراحماجُهت

مهها هههي الِملُههاث الرَىُههت اإلاخلههمىت فههي  طههخخدام الِههاتي للٔههت؟ و طههخخدام الِههاتي  ثانيهمييا: .

ههههس خوهههها ، إحههههساء محاتزههههت، بِىمهههها حِاههههي  للٔههههت ٌِاههههي أمههههىزا م ههههل: ٗهههههم اإلاحاكههههسة، ٛههههساءة ٟخهههها  جحٍس

ُت ُملُاث  تزاٞ الحن ي م ل الخرٟس، اليظُان ،الخ١٘حر.  الِملُاث اإلاِٗس

ى٘ظهههههههُت حِاهههههههي بالبحهههههههث فهههههههي ُُٟ٘هههههههت ٗههههههههم اإلاهههههههسء وإهخاحهههههههه وم مهههههههل الٜهههههههى٤ أن اللظهههههههاهُاث ال

ُت اإلاخلهمىت فهي  طهخخدام الِهاتي للٔهت، ٟمها حِاهي  و واٟدظابه اللٔت، حز ُلى الِملُاث اإلاِٗس التٟر

الٜىاُهههد  حخماُُهههت اإلاخلهههمىت فهههي اطهههخخدام اللٔهههت وآلُهههاث اإلاهههم اإلاسجبوهههت بهههها، و مهههً بهههحن م هههاالث 

 اللظاهُاث الى٘ظُت ماًلي:

   ١ًدظب ألال٘اي ومِاهيهها؟  اٟدظا ُٙ الو٘ل للٔخه، ُٟٙ ١ًدظب الىٌام الـىحي؟ ٟو

ب هٌههام  ُٟههٙ ومعههى ًىمههي الو٘ههل ٛدزاجههه ُلههى ٗهههم التراُٟههب وهٌمههها؟ ُٟههٙ ومعههى ٌظههخُى

ٙ في اللٔت؟ ... إلههم  الخـٍس

 .)ت يقالحاالث اإلاسكُت حر الظٍى ت ٓو  جهخم بدزاطت اللٔت والظلٞى اللٔىي في الحالت الظٍى
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 ههت و٠ههل مهها ًخِلههٝ بههأمساق اللٔههت وأطههبا  محاولهه ت الخِههٖس ُلههى أطههبا   كههوساباث اللٍٔى

ُُ٘ت ُالحها.  1 الُِى  ل١المُت والىوُٜت ٟو

اث العهي حِهسق بـههىزة أو  وباخخـهاز ًم١هً الٜهى٤ إن اللظهاهُاث الى٘ظهُت جهدزض ٠هل اإلاىكهُى

ُُ٘ههت  الخخوهُى مههً ٛبهل اإلاههخ٢لم بهأخسي لِالٛهت اللٔههت بهال١٘سة أو ب١ُُ٘ههت ٗههم الظههامّ إلاها ٌظهمّ ٟو

ُُ٘هت اختزاثهها فهي الهراٟسة ومهدي ؿهِىبت  ُُ٘هت اخخُهاز م٘ستاجهه ٟو ، ٟو لىوٝ حملت حِبحرا ًُ أ٢ٗهاٍز

ههههل ًختزثههههها بحظههههب مِاهيههههها أم بحظههههب  ُُ٘ههههت اختزاهههههه لجمههههل اللٔههههت َو ا أو طهههههىلخه، ٟو اطخحلههههاَز

 أل٘اًها ... إلههم.

ُ٘ههههت اللظههههاهُاث الى٘ظههههُت  ال  جىحـههههس فههههي الىؿههههٙ أو الخحلُههههل الِلمههههي وبِبههههازة أخههههسي، ٗههههئن ًو

ُ٘تها  َخمام بالِالٛاث العي جسبى بهحن السطهالت ال١المُهت وال٘هست الهري ًسطهلها أو  لل١الم، وإهما ًو

هها مههً  ٌظهخِملها ، إثههها جههدزض مظههحرة الخىاؿههل ال١المههي وجخههابّ الـههىز ال١المُههت ولهههرا ٗدههي حِههد ُٗس

 ٗسوَ اللظاهُاث الخوبُُٜت.

 

 :Linguistique géographiqueالجغرافية  اللسانيات 3.3.2

ِههها الجٔسافههي وبههالىٌس إ ههى  ًٜههىم َههرا الِلههم بدزاطههت وجـههيُٙ اللٔههاث واللاجههاث هبٜهها إلاٛى

هههههههت، حُهههههههث جهههههههىشَ  هههههههت، وجيخدهههههههي َهههههههرٍ الدزاطهههههههت بىكهههههههّ ال،هههههههسابى أو ألاهلهههههههع اللٍٔى خـاؿهههههههها اللٍٔى

هههههت والدالل ُت والىحٍى اث الـهههههىجُت والـهههههٗس هههههت ُلهههههى اإلاظهههههخٍى ُهههههت ُلهههههى ال،هههههسابى أو ال،ـهههههابف اللٍٔى

 .2ألاهالع بسمىش خاؿت

هت ، ٛدًمهت ٛهدم البحهث  إن  َخمام بالِامل الجٔسافي في أزىاء الخِامل مهّ الٌهاَسة اللٍٔى

ٌههس  هت ُلهى الِامهل الجٔسافهي، ٍو اللٔىي ه٘ظه، ٗاللظاهُىن الِس  الٜدامى أطظىا ج هازبهم اللٍٔى

ىهدزج َهرا ؤلاحهساء فهي مها  ِت ال٘ـاحت جحدًهدا حٔساُٗها، ٍو ذل٣ في حسؿهم الؼدًد ُلى جحدًد ٛز

اٍ طىطهههحر باللظهههاهُاث ال،ازحُهههت حُىمههها اُخبهههر أن مهههً ًباػهههس مظهههألت ُالٛهههت الٌهههاَسة اللظهههاهُت طهههم

هههدخل فهههي م ههها٤ اللظهههاهُاث ال،ازحُهههت.  ظهههدىد  باإلا٢هههان، ًخهههسج مهههً م ههها٤ اللظهههاهُاث الداخلُهههت ٍو َو

البحهث فههي اللظهاهُاث ال،ازحُههت ُلهى اإلا٢ههان، وتُاماجهه فههي ذله٣ جىههَى الحهدر اللٔههىي واخخالٗهه مههً 

ههت الىاحمههت ُههً الصمههان،  مىوٜههت حٔساُٗههت إ ههى أخههسي، ًٜههى٤ طىطههحر: "لههفن ٠اهههذ  خخالٗههاث اللٍٔى

هههت بهههحن م٢هههان وآخهههس جبهههرش مباػهههسة للُِهههان ... إن  ٓالبههها مههها حُٔهههب ُهههً اإلاالحهههٍ ٗهههئن  خخالٗهههاث اللٍٔى

 .3اإلاٜازهت بالراث هي العي ج ِل ػِبا مً الؼِى  ًخ٘وً إ ى أن له لظاها خاؿا"

 

 

                                                           
 .29-26: ُلم اللٔت الخوبُٜي وحِلُم الِسبُت، ؾ: اهٌس: ُبدٍ الساححي - 1

سة: اللظاهُاث الِامت، ؾ   2  .22وِمان بٛى
اث الجامُِت، 1999ن أحمد حظاوي: مباحث في اللظاهُاث،  3  . 25ؾ:، تًىان اإلاوبُى
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 والىظيفة: املجال1.3.3.2

ت في إهاز م٢اوي ٓحر شماي، ومِاى ذله٣ أههه  ُ٘ت َرا الِلم َى تزاطت الخٔحراث اللٍٔى إن ًو

ههههههت فههههههي لاجههههههاث اللٔههههههت اإلاُِىههههههت، تون الىٌههههههس فههههههي الِىامههههههل  جهههههههخم باألبِههههههات الجٔساُٗههههههت للٌههههههىاَس اللٍٔى

ههههههت إ ههههههى بُههههههان  خُههههههت لهههههههرٍ الخٔحههههههراث. ٟمهههههها جهههههههخم بـههههههىاُت ألاهههههههالع أو ال،ههههههسابى اللٍٔى الخىشَههههههّ الخاٍز

الجٔسافهي لهههرٍ الٌهىاَس. ومههّ اَخمامههه باألبِهات الجٔساُٗههت ًأخهر ُلههم اللٔههت الجٔسافهي فههي الحظههبان 

ُت واإلاهىُت أًلها ٜٗهد ًحهدر أن ه هد فهي البِ هت الجٔساُٗهت  أبِاتا أخسي ٠الِىامل ال ٜاُٗت والحٗس

 هههى طهههبب أو أطهههبا  الىاحهههدة حٔحهههراث أو ًهههىاَس ال جسحهههّ إ هههى البِهههد الجٔسافهههي وحهههدٍ ، وإهمههها جسحهههّ إ

هرٍ الخٔحههراث والٌهىاَس حُي هر ًم١هً أن حظهمى لاجههاث  ال٘ ههاث أو   Dialectesأخهسي ممها ذٟسهها، َو

الوبٜهههههاث  حخماُُهههههت العهههههي ههههههي فهههههي حُٜٜهههههت ألامهههههس هخهههههاج الخ٘اُهههههل بهههههحن ألابِهههههات الجٔساُٗهههههت وألابِهههههات 

 ألاخسي.

لم اللٔهت الجٔسافهي ًخهداخل مهّ ُلهم اللاجهاث  ٌظهخٔله َهرا ألاخحهر حُهث   Dialectologieُو

فهههههي جـهههههيُٙ اللٔهههههاث اإلاخخل٘هههههت ُلهههههى أطهههههاض مىاِٛهههههها الجٔساُٗهههههت ال ُلهههههى أطهههههاض أؿهههههىلها ووظهههههبتها 

١ُت ػمالُت ... إلهم. ت أو أمٍس ت، ٟأن ًٜا٤ م ال لٔاث أوزوبُت، آطُاٍو  اللٍٔى

هههت و أوظههها  وزُٜهههت  لهههم اللاجهههاث( لهمههها زوابهههى ٍٛى والِلمهههان مِههها ي ُلهههم اللٔهههت الجٔسافهههي ُو

لههههههم بههههههالِلىم   حخماُُههههههت وبخاؿههههههت ُلههههههم اللٔههههههت  حخمههههههايي. والحههههههٝ أن ُلههههههم اللٔههههههت الجٔسافههههههي ي ُو

إن ٠هان َىهاٞ ٗهٚس  –اللاجهاث( لهِع إال حىاحها أو حاهبها مهً ُلهم اللٔهت  حخمهايي، وال٘هٚس بُنهمها 

– :ً  إهما ًٌهس في أمٍس

  لهههههم اللٔهههههت ُلهههههم اللٔهههههت الجٔسافهههههي ًهههههدزض الخٔحهههههراث فهههههي إههههههاز ألابِهههههات الجٔساُٗهههههت ُو

 حخمايي ًىٌس في ُالٛت الخٔحراث باإلا خمّ وهبٜاجه وزٜاٗاجه.  

  ُلههههم اللٔههههت الجٔسافههههي ًحههههاو٤ وكههههّ الٜههههىاهحن والههههىٌم لهههههرٍ الخٔحههههراث مههههً الىحهههههت

لهههم اللٔهههت  حخمهههايي ًىٌهههس فهههي م مهههَى َهههرٍ الخٔحهههراث تون  هههت الجٔساُٗهههت، ُو اللٍٔى

ههههت، أي أهههههه ١ًخ٘ههههي بههههالى ٌس فههههي ُالٛههههت اَخمههههام ٟبحههههر بىكههههّ الٜىاُههههد والههههىٌم اللٍٔى

ت. اث اللٍٔى   الخٔحراث باإلا مُى

 :Sociolinguistiqueاللسانيات الاجتماعية  4.3.2

َٗس مً ال٘سوَ اللظاهُاث الخوبُُٜت ، جدزض اللاجاث  حخماُُت أو الوبُٜت فهي م خمهّ 

هت والداللُهت( العهي  ُت والىحٍى اث الـهىجُت والـهٗس ت ي ُلهى اإلاظهخٍى جمحهز ما ، مً حُث اإلاالمح اللٍٔى

لاجهههت ٠هههل هبٜهههت مهههً هبٜهههاث َهههرا اإلا خمهههّ ٟمههها جهههدزض مؼههه١الث  شتواج اللٔهههىي م هههل اطهههخِما٤ 

 .1ال٘ـحى والِامُت، وبـىزة ُامت ًدزض الخأزحر اإلاخبات٤ بحن اللٔت واإلا خمّ

                                                           
 .11حلمي خلُل: تزاطاث في اللٔت و اإلاِاحم، ؾ:  1
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ههههههرا ال٘ههههههَس حههههههدًث الِهههههههد بههههههالىحىت وظههههههبُا ، إذ بههههههسش ُلههههههى الظههههههاحت الِلمُههههههت فههههههي أواخههههههس  َو

ههههى ًههههصتات همههههىا وجحدًههههدا  الظهههخِىاث وأوابههههل الظههههبُِىاث مههههً م َو ً ومىههههر ذلهههه٣ الخهههاٍز الٜهههسن الِؼههههٍس

هههسث ُٗههه أُمهها٤ ُلمُههت ٟ حههرة حِههٖس بههه وجحههدت أبِههاتٍ وجسطههم  الَخماماجههه وهٜههان البحههث ُٗههه، ًو

ههههّ لههههه مههههً هخههههابا جُ٘ههههد الدازطههههحن لههههه فههههي اللٔههههت مههههً حمُههههّ  مىاهجههههه وحؼههههحر إ ههههى أَمُههههت و إ ههههى مهههها ًخٛى

حن خلـههههها أم احخمهههههاُُحن أم ُلمهههههاء الهههههى٘ع  حخمهههههاُُحن أم مىاحيهههههها وشواًاَههههها، طهههههىاء أ٠هههههاهىا لٔهههههٍى

 زحا٤ التربُت ... إلهم.

ولههِع مِاهههى مههها جٜهههدم ُلهههى ٠ههل حههها٤ أن َهههرا ال٘هههَس مهههً الههدزض لهههم ١ًهههً مِسوٗههها مهههً ٛبهههل 

حن بـهىزة أو بهأخسي ،  م اإلاؼهاز إلُهه طهابٜا، إذ أن حهل مىاكهُِه ٠اههذ محهل هٌهس اللٔهٍى َرا الخاٍز

ال  كههمً  هههاز الِههام للظههاهُاث أو لِلههم اللٔههت ُلههى أطههاض أن اللٔههت ول١ههً َههرٍ الىٜههان ٠اهههذ حِهه

زأي بِهههم الدازطهههحن( ًهههاَسة احخماُُهههت  يفهههي
، وأن بُنهمههها وبهههحن اإلا خمهههّ الهههري حِهههِؽ ُٗهههه جبهههاتال 1

حن ُلهههى جىهههاو٤ ٛلهههاًا مِلىمهههت م هههل :  مظهههخمسا مهههً حُهههث الخهههأزس والخهههأزحر . لهههرا تزج ال١ حهههر مهههً اللٔهههٍى

ُ٘هت اللٔههت فهي اإلا خمهه ّ وجىهَى اللٔههت إ هى لاجههاث أو أهمهان مههً ال١هالم بحظههب البِ هت أو ال ٜاٗههت أو ًو

ت ... إلهم.  الحٗس

وإذن ٗهههههرا الِلههههم ًههههدزض اللٔههههت مههههً حُههههث ُالٛتههههها بههههاإلا خمّ ، أو َههههى الِلههههم الههههري ًحههههاو٤ 

 ال١ؼٙ ًُ الٜىاهحن واإلاِاًحر  حخماُُت العي جىضح وجىٌم طلٞى ألاٗسات اللٔىي في اإلا خمّ.

اإلػههازة فههي َههرا الظههُاٚ إ ههى مـههولح آخههس ١ًثههر اطههخِماله فههي َههرا الحٜههل الدزاسهه ي وحههدًس ب

هههههى ُلهههههم  حخمهههههاَ اللٔهههههىي أو ُلهههههم  حخمهههههاَ اللظهههههاوي، ٜٗهههههد تزج بِهههههم الِلمهههههاء ُلهههههى اطهههههخِما٤  َو

لههم  حخمههاَ اللٔههىي ٟمهها لههى ٠اههها متههراتٗحن ًولٜههان بالخبههات٤  اإلاـههولححن، ُلههم اللٔههت  حخمههايي ُو

َٗس واحد مً الدزض اللٔىي  حخمهايي أو  حخمهايي اللٔهىي ، ُلهى حهحن ً٘هٚس  ُلى   يء واحد أو 

ههص ُلههى الجاهههب  ههٝ ُلههى تزحههت مههً ألاَمُههت ، ٗههئذا ٠اهههذ الدزاطههت جٟس ههى ُىههدَم جٍ٘س آخههسون بُههنهم َو

اللٔههىي تون الجاهههب  حخمههايي، طههمي َههرا ال٘ههَس بِلههم اللٔههت  حخمههايي أو اللظههاهُاث  حخماُُههت 

حهههههز ُلهههههى الجاههههههب  حخمهههههايي تون  وبالخههههها ي، ٌِهههههد أحهههههد ٗهههههسوَ اللظهههههاهُاث الخوبُُٜهههههت، واذا ٠هههههان التٟر

اللٔىي طمي َرا الَ٘س بِلم  حخمايي اللٔىي أو ُلم  حخماَ اللظاوي، وبالخا ي ٌِد أحهد ٗهسوَ 

ُلههههههم  حخمههههههاَ الخوبُٜههههههي أي أن حظههههههمُت َههههههرا ال٘ههههههَس ، بِلههههههم اللٔههههههت  حخمههههههايي أو ُلههههههم  حخمههههههاَ 

حِاي خالٗا في الِىاؿس واإلاىاكُّ العي ًدىاولها َران الِلمان، بٜدز مها ٌظهدىد ذله٣ إ هى  اللظاوي ال 

ألاَمُههههت العههههي ًىليههههها الههههدازض هحههههى جحلُههههل بيُههههت  اللٔههههت أو بيُههههت اإلا خمههههّ ، ٟمهههها أن اللٔههههىي ٌظههههخِحن 

بمىههههاه  ُلههههم اللٔههههت أو اللظههههاهُاث فههههي أزىههههاء الخحلُههههل، أمهههها ُههههالم  حخمههههاَ ِٗظههههخِحن بمىههههاه  ُلههههم 

را ال٘اٚز بحن الِلمحن.   حخماَ، َو

                                                           
ت جخحٜٝ ححن ٢ًىن َىال٣ ج٘اُل لٔىي بحن مخ٢لم  1 ومظخمّ ُلى ألاٛل اللٔت ًاَسة جخحٜٝ في م خمّ ، أي أن الٌاَسة اللٍٔى

ٝ ٛىاُد مخِاٖز ُليها تاخل اإلا خمّ. ابٙ ٗو ٙ لٔىي ًحدر ُٗه ال١الم وجخىشَ ُٗه ألاتواز والًى  ، ومٛى
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ومههً الجههدًس أًلهها بالههرٟس أن ُلههم اللٔههت  حخمههايي ُلههم ذو أَمُههت ٗهههى ًلٜههي اللههىء ُلههى 

هههد جٜهههىت م ههههل  الظهههلٞى  حخمهههايي وال،ههههىاؾ  حخماُُهههت مهههً ُههههاتاث وجٜالُهههد اإلا خمهههّ اإلاِههههحن ، ٛو

ُا صهحُحا، و  َهى أًلها ذو أَمُهت فهي َرٍ الدزاطت إ ى ال١ؼهٙ ُهً هبٜهاث اإلا خمهّ ٟؼه٘ا مىكهُى

تزاطت لٔاث اإلا خمِاث الىامُت، وهي تزاطهت مهً ػهأثها أن حِهحن اإلاِىُهحن بؼهؤون الخِلهُم فهي َهرٍ 

ال٘ هاث ُلهى اٟدؼهاٖ الؼه٢ل اللٔههىي الهري ًم١هً أن ًخخهر أطاطهها مُِهازا للٔهت الخِلهُم أو اللاجههت 

 1 العي ًيبغي أخرَا أطاطا للخ٘اَم ُلى اإلاظخىي الٜىمي.

 

 الجىاهب الىزُٜت الـلت بخِلُم اللٔت مً وحهت هٌس اللظاهُاث  حخماُُت:ومً 

  ُالٛهههت اللٔههههت بال ٜاٗههههت، واإلاٜـهههىت بههههها أهٌمههههت الخٜالُهههد والِههههاتاث وألاِٗهههها٤ وتوز ألاِٗهههها٤

ٗاللٔهههت ههههي اإلامحهههز ألاَهههم ُهههً زٜاٗهههت اإلا خمهههّ. إن حِلهههُم اللٔهههت ًسايهههي خـىؿهههُاث اإلا خمهههّ 

م.  طىاء ألبىااها أو لٔحَر

 خمّ ال١المي: واإلاٜـهىت بهه  ج٘هاٚ اللٔهىي يأي اطهخِما٤ لٔهت واحهدة ً٘همهها الجمُهّ( اإلا 

ههت العههي حِههد اللٔههت السطههمُت للِدًههد مهههً  مههّ حِههدت ال ٜاٗههاث، ٟمهها َههى ػههأن اللٔهههت ؤلاه لحًز

 الدو٤ مّ جىَى ال ٜاٗاث ٗاألمس ه٘ظه ٌظسي ُلى اإلا خمِاث الِسبُت.

   َٜخههههه اللٔهههت و جـهههها٤ :  َخمههههام بههههأهىا جـهههها٤ اإلاخخل٘ههههت العههههي ًوبٜههههها ٠ههههل م خمههههّ بوٍس

ال،اؿت، وتزاطت جأزحر ذل٣ ُلى حِلُم اللٔهت، ٟمها أن ُملُهت الخِلهُم فهي ال٘ـهل الدزاسه ي 

جههههههههخم ُبههههههههر توزة اجـهههههههها٤ ٗههههههههاإلاِلم والوالههههههههب مسطههههههههل ومسطههههههههل إلُههههههههه بالخبههههههههات٤، والههههههههدزض أو 

 ٍ السطالت.اإلاِلىماث هي السطالت ، واللٔت هي الٜىاة العي بىاطوتها جيخٜل َر

  هههٝ كههههىابى احخماُُههههت محههههدتة ، واإلاٜـههههىت بههههه ألاحهههدار ال١المُههههت: اللٔههههت حههههدر ً ههههسي ٗو

مساُهاة اإلاٜههام الههري جهخم ُٗههه ُملُههت الخخاهههب بهحن اإلاخ٢لمههحن ٗل٢ههل مٜهام مٜهها٤، ٗههال ًم١ههً 

هههههٙ ال،وهههههابي ُأن هٜههههى٤ لِهههههَسع  ، بهههههل هٜهههههى٤ لهههههه َىِ ههههها لههههه٣ مههههه ال ألن اإلاٛى ٌهههههم ك أحهههههٞس

 .ٞ، َى اإلاأجم أو الجىاشة ولِع الِسض وألاٗساحلِبازة؛ ٌُم ك أحس 

  ٞىها ُ٘هت مُِىهت َو ت: السطالت العهي ج هسي تاخهل الحهدر ال١المهي جهؤتي ًو ابٙ اللٍٔى الًى

ههابٙ ُامههت وأخههسي خاؿههت ب٢ههل لٔههت، ألثههها حِبههر ُههً هٌههام زٜههافي خههاؾ بههاإلا خمّ، ومنههها  ًو

ابٙ آلاجُت: الخىحُه وؤلاحالت وؤلاباْل واإلا املت وهي مخ  خل٘ت ًُ بِلها البِم.الًى

  الخىهههَى اللٔهههىي: واإلاٜـهههىت بهههه  خهههخالٖ بهههحن اللٔهههاث م هههل اللاجهههت وال٘ـهههحى، وتاخهههل ٠هههل

ههههههت؛ ٗ٘ههههههي اللاجههههههت مهههههه ال لاجههههههاث خاؿههههههت أو مهههههها ٌظههههههمى بلٔههههههت ألاٛههههههسان  اث لٍٔى منهمهههههها مظههههههخٍى

مههههها٤  هههههرل٣ ألاه٘ههههها٤ والولبهههههت ُو م ٟو ٗاللـهههههىؾ ٌظهههههخِملىن مـهههههولحاث ال ً٘همهههههها ٓحهههههَر
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هت ال ًٜ٘ههها إال اإلاـاوّ، وفي ال٘ـهح ى ج هد مـهولحاث خاؿهت ب٢هل ُلهم أو ٗهَس مهً اإلاِٗس

 1 أَل  خخـاؾ في جل٣ الِلىم.

لهههم  حخمهههاَ  اث اللظهههاهُاث  حخماُُهههت ُو و مهههً بهههحن اإلاباحهههث العهههي حظهههاَم فهههي حؼههه٢ل مىكهههُى

 اللظاوي، ما ًلي:

 :  Dialectologie علم اللهجات 1.4.3.2

هههههت جيخمهههههي  هههههت مهههههً الـههههه٘اث اللٍٔى ؼهههههتٞر فهههههي َهههههرٍ اللاجهههههت ههههههي "م مُى إ هههههى بِ هههههت خاؿهههههت، َو

الـ٘اث أٗسات َرٍ البِ ت، وبِ ت اللاجت هي حصء مً بِ ت أوطهّ وأػهمل جلهم ُهدة لاجهاث، ل٢هل 

هههت، العهههي جِظههس اجـههها٤ أٗهههسات  هههت مهههً الٌههىاَس اللٍٔى منههها خـهههابف ول١نههها حؼهههتٞر حمُِههها فههي م مُى

هههم مهها ٛههد ًههدوز بُههنهم مههً حههدًث ٗهمهها ًخى  ٛههٙ ُلههى ٛههدز السابوههت َههرٍ البِ ههاث بِلهههم بههبِم، ٗو

 2العي جسبى بحن َرٍ اللاجاث"

و ُلههم اللاجههاث َههى ذلهه٣ ال٘ههَس اللظههاوي الخوبُٜههي؛ الههري ًبحههث فههي اخههخالٖ اللٔههاث ذاث 

ألاؿههههل الىاحههههد، وأطههههبا  َههههرا  خههههخالٖ والِىامههههل اإلاههههؤزسة فههههي جوههههىز واهٜظههههام اللٔههههت الىاحههههدة إ ههههى 

ت مً اللاجاث، ٟما ًبحث و ًحلل البيُت اللٍٔى ت مهً اللاجهاث؛ م مُى ت للاجت واحدة أو م مُى

ىههها ال بهههد لِهههالم اللاجهههاث أن ٌظهههخِحن  هههت والداللُهههت، َو ُت والىحٍى اث الـهههىجُت والـهههٗس ُلهههى اإلاظهههخٍى

باإلا٘اَُم واإلاـهولحاث واإلاىهاه  وألاتواث العهي جٜهدمها اللظهاهُاث الِامهت لخحلُهل مخخلهٙ اللٔهاث 

ُهههت م٘هىمهههت فهههي مخىهههاو٤ مخخلهههٙ البهههاح حن واللاجهههاث؛ ل٢ُهههىن ُملهههه مىٌمههها ومىلهههبوا ولٔخهههه الِلم

  واللظاهحن الِامحن أو الخوبُُٜحن.

و ال بههههد لِههههالم اللاجههههاث أن ًجههههز٤ إ ههههى اإلاُههههدان أو اإلا٢ههههان الجٔسافههههي للاجههههت ُٛههههد الههههدزض؛ إذا 

٠اهههذ حُههت مظههخِملت مههً هههٖس حماُههت، أمهها إن ٠اهههذ مُخههه ٠لاجههاث ُههس  الجاَلُههت ١ُٗخ٘ههي بمهها 

حهههههدزىن ُهههههً جلههههه٣ اللاجهههههاث، وفهههههي حههههها٤ ٠هههههىن اللاجهههههت حُهههههت ُلُهههههه أن توههههههه الِلمهههههاء الٜهههههدامى أو اإلا

ى ًٜىم ُلى   :ٌظخِحن باإلاىا  اإلاُداوي، َو

  ،مِاًىههههت اإلا٢ههههان ال،هههههاؾ بلاجههههت مُِىههههت؛ ٟهههههأن أٛههههى٤ َههههرٍ لاجهههههت مدًىههههت : تمؼههههٝ الِسبُهههههت

وبالخهها ي أ٠هههىن ٛههد أٛـهههِذ مهها ٗيهههها مهههً لاجههاث ٓحهههر ُسبُههت ٠لاجهههاث اللٔههت آلازامُهههت، وال بهههد 

مهههً الخيبهههه أن الحهههدوت الظُاطهههُت لدولهههت أو مدًىهههت مههها ال ح١ِهههع الحهههدوت الحُُٜٜهههت للاجهههت 

دؼههاز أوطهّه أو أكههُٝ مههً الحههدوت الظُاطههُت ٟمهها أن ال،ههى مهها؛ ٜٗههد ج٢ههىن اللاجههت ذاث اه

ى  ُِههها ٟمههها ًدبهههاتز إ هههى الهههرًَ؛ بهههل َهههى ُبهههازة ُهههً ػهههٍس ال٘اؿهههل بهههحن لاجهههت وأخهههسي لهههِع ٗز

لهجهههي ال ًم١هههً وظهههبخه إ هههى أحهههد اللاجخهههحن، ُٗ٘هههه مهههً طهههماث اللاجخهههحن مِههها تون أن حٔلهههب 

ُىهدها فهي الجصابهس لاجهت طماث لاجت ُلى أخسي في ٟ حر مً ألاحُان، مهً ألام لهت ُلهى ذله٣ 

مدًىت طوُٙ الِسبُت؛ إذ جىدؼس في مظهاحت حٔساُٗهت أٛهل مهً حهدوت اإلادًىهت الظُاطهُت، 
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ٗ٘ههي حىههى  اإلادًىههت فههي اإلاىههاهٝ الظهههلت جىدؼههس اللاجههت الِسبُههت، أمهها فههي الؼههما٤ فههي اإلاىههاهٝ 

ُٔهههت، وفهههي جخهههىم اللاجخهههحن ٌظهههخِمل الظههه٢ان ذوي ألاؿهههى٤   الجبلُهههت ٗخىدؼهههس اللاجهههت ألاماَش

ُٔههت ٟمهها ٌظههخوُّ بِلهههم اطههخِما٤  ُٔههت ُههاتة لاجههت جمُههل إ ههى همههى اللاجههاث ألاماَش ألاماَش

ُٔههت باتًههت للُِههان، وال بههد لِههالم اللاجههت  لاجههت اإلادًىههت الِسبُههت ل١ههنهم ًىوٜىثههها بل١ىههت أماَش

وههت  ًبههحن  -حظههمى فههي أتبُههاث الدزاطهت اللظههاهُت بههاألهلع اللظههاوي أو اللٔههىي  -مهً زطههم خٍس

ُت ٗيهههها خـههههابف ال اث الـههههىجُت والـههههٗس هههت ٗيههههها ُلههههى اإلاظهههخٍى لاجهههت وجىشَههههّ الـههههُٕ اللٍٔى

م١هههً للهجههي َىههها أن ً ِههل ل٢ههل مظهههخىي لٔههىي أهلظههها مى٘ههستا زهههم  ههت و الداللُههت، ٍو والىحٍى

ً مِههها فههي أهلههع واحههد إن أم١ىههه ذلهه٣، ومههً َىهها ًٌهههس مههدي الخههداخل الىاطههّ بههحن ُلههم 

 .اللاجاث واللظاهُاث الجٔساُٗت

 لصمىُت العهي ً هسي ٗيهها اللهجهي تزاطهخه ُهً اللاجهت، ٠هان أٛهى٤: َهرٍ تزاطهت جحدًد ال٘ترة ا

م، أو َهههرٍ تزاطهههت ُهههً لاجهههت مدًىهههت طهههوُٙ؛  ُهههً لاجهههت ٛهههَسؽ شمهههً ههههصو٤ الٜهههسآن ال١هههٍس

ههىن الِههس  الٜههدامى شمههً  ههد حههدت اللٍٔى ههرا، ٛو م ٟههرا ٟو ً طههىت بههدءا مههً جههاٍز امخههدث ُؼههٍس

ٛبههههل  150 -اإلاهلهههههل بههههً زبُِههههت تزاطههههت الِسبُههههت ال٘ـههههحى بخمظههههت ٛههههسون؛ جمخههههد مههههً شمههههً

هههل ٌظهههخحُل  -4ٌٚ –إ هههى شمهههً إبهههساَُم بهههً َسمهههت أو بؼهههاز بهههً بهههست  -الاجهههسة هههرا شمهههً هٍى َو

حن لهم ١ًهً َهدٗهم  مِه مالحٌت ٠ل ما هسأ ُلى اللٔت مً جبد٤ وحٔحهر، ل١هً أول ه٣ اللٔهٍى

حسههجُل الخٔحههراث العههي مظههذ اللٔهههت، ومهها تامههذ َههرٍ الخٔحههراث ٛهههد حههدزذ فههي َههرٍ ال٘تهههرة 

لصمىُت، ٗدي ٗـُحت وهمىذج ً ب الح٘اي ُلُهه و ٛخهداء بهه، ل١هنهم اهجلىا الخٔحهراث ا

العههههي حههههدر بِههههد َههههرٍ ال٘تههههرة أو حههههدزذ ٗيههههها ُلههههى ألظههههىت الههههرًً لههههم ٌِخبههههروَم ٗصههههحاء، 

لهههى الِمهههىم ٗمهههً اإلاِٜههههى٤ أن ال  وطهههمىا َهههرا الخٔحهههر الههههري أؿههها  اللٔهههت بلحهههً الِههههىام، ُو

مهها حههدوت حُههل مِههحن مههً الىههاض أي زالزههحن طههىت، ألن  جخ ههاوش اإلاههدة الصمىُههت لدزاطههت لاجههت

را ما ًؤزس ُلهى حٔحهر  ٠ل حُل ٌِِؽ باللسوزة ًسوٗا جخخلٙ ًُ ًسوٖ الجُل ألاخس؛ َو

 بِم طماث لاجت الجُل الظابٝ.

  ههد طههمي ههٝ جحلُههل ٟالمهههم، ٛو جحدًههد الههسواة الههرًً هخِههٖس ُلههى خـههابف اللاجههت ُههً هٍس

ىن الِس  الٜدامى السواة باأل  ؼترن في الساوي أن ٢ًىن طهاٟىا فهي اللٍٔى ُسا  ال٘صحاء َو

ٛلهههب اإلاىوٜهههت العهههي جهههخ٢لم اللاجهههت ال فهههي جخىمهههها العهههي ٛهههد جخهههداخل ٗيهههها لاجخهههه مهههّ اللاجهههت 

ههههها  هههههي ال جخهههههأزس لاجخهههههه  ُل ألاخهههههسي اإلاخاخمهههههت، ٟمههههها ٌؼهههههترن ُٗهههههه إن أم١هههههً ٟهههههرل٣ أن ٢ًهههههىن أم

ههالم، بظههماث اللٔههت ال٘ـههحى أو ألاحىبُههت العههي حِلمههها فههي اإلادزطههت  أو ٌظههمِها فههي وطههابل ؤلُا

وإن أم١ً ٟرل٣ أن ٢ًىن الساوي لم ًخسج مً مدًيخه أو بلدٍ الري ًخ٢لم لاجخه إ ى بهالت 

ا ٟبحر جأزس.  1 أو مدن أخسي ل٢ي هٌمً أن لاجخه لم جخأزس بٔحَر
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    : Idiolectes اللهجات الفردية 2.4.3.2 

لهههههم  حخمهههههاَ اللظهههههاوي هههههى ًخِلهههههٝ  ةههههههخم اللظهههههاهُاث  حخماُُهههههت ُو بههههههرا الهههههىمى اللهجهههههي؛ َو

ت العي جمحٍز ًُ ٓحٍر منها  :  بالوابّ الص،  ي في أزىاء ال١الم، إذ ل٢ل ش،ف خـابـه اللٍٔى

  البـمت الـىجُت  L' empreinte vocal  1 العي جخخلٙ مً ش،ف إ ى ش،ف أخس. 

  ههت العههي جٌهههس فههي ٟههالم شهه،ف مهها؛ ٗههبِم ألاشهه،اؾ ًمووههىن ػهه٘اَهم الِههاتاث اللٍٔى

ال١الم والبِم ًخِٜهس فهي ٟالمهه، ُلهى أن ٢ًهىن ذله٣ خهاؾ ًىوهٝ ذله٣ الصه،ف ال  ُىد

ت الىاحدة.  ُاتة ٟالمُت جمحز أبىاء الجماُت اللٍٔى

 ؛ مه ال  2الؼِىز باالهخماء اإلانهي والحسفي؛ وأزس ذل٣ في الٜامىض اللٔىي ُىد ال٘هست اإلاهخ٢لم

أل٘اًههها جيخمهههي إ هههى  دمىن ه هههد أن هلبهههت ٛظهههم اللظهههاهُاث وبح١هههم اهخمهههااهم اإلانههههي، ٌظهههخخ

حٜل ألال٘اي اإلاظخِملت في َرا الِلم؛ ٗئذا ُبر هالب ُهً إججابهه ببراُهت هالهب أخهس فهي 

اه هههاش بحهههث أو بحـهههىله ُلهههى هٜوهههت حُهههدة، ه هههدٍ ٌظهههمُه بأههههه طىطهههحر أو الحهههاج ؿههههالح 

 3 .م ال ،وتون ػ٣ ٗهرا الخِبحر ال ً٘همه إال هلبت اللظاهُاث

 بالجنس:عالقة اللغة  3.4.3.2

ههها ملمىطههها بهههحن لٔهههت السحههها٤ ولٔهههت اليظهههاء؛ إذ الٜهههامىض اللٔهههىي ُىهههد    ًالحهههٍ أن َىهههاٞ ٗٛس

اإلاهههسأة ًخخلههههٙ ُهههً الٜههههامىض اللٔهههىي ُىههههد السحهههل فههههي بِهههم الخ٘اؿههههُل، َىهههاٞ ُلههههى طهههبُل اإلا هههها٤ 

أل٘ههههاي خاؿههههت باليظههههاء ال ٌظههههخِملها السحهههها٤، ٟأطههههماء ألالههههىان اإلاحببههههت ُىههههد اليظههههاء أو العههههي جمحههههز 

، أو الـهههه٘اث العههههي حِبههههر ُههههً مهههها  4زُههههابهم والـهههه٘اث الدالههههت ُلههههى اإلاؼههههاُس وألاحاطههههِع والِىاهههههٙ

ٌِتههههههري اإلاههههههسأة ٠الحمههههههل والحههههههُم وؤلازكههههههاَ، وجههههههصتات َههههههرٍ ال٘ههههههسوٚ فههههههي اإلا خمِههههههاث العههههههي ال حظههههههمح 

ههد جٜههل وجخال هه ى فههي اإلا خمِههاث اإلاخ٘خحههت العههي  بههاالخخالن بههحن الجيظههحن فههي مساٗههٝ الحُههاة الِامههت ٛو

 .  5 خخالنجبُح 

                                                           
هحً ُىدما وظمّ أحد شمالبىا أو أَلىا ًىاتًىا مً خلٙ أو ًخحدر إلُىا ُىد اهو٘اء ألاكىاء ،ٗئهىا هخِٖس إلُت بم ست طماُىا  1

المه، إن ال،ـابف ألا٠ىطد١ُُت العي حِلذ ٟالمه مخمحزا ًُ ٟالم ٓحٍر  هي ما وظمُه  بالبـمت الـىجُت ، وجسحّ ل١

لاء  خل ألُا  خخالٗاث ألا٠ىطد١ُُت في ٟالم ألاش،اؾ إ ى ُدم الخوابٝ الدُٛٝ في أحهصجىا الـىجُت وأبِات الٖٔس السهاهت ٟو

نها الِام أي ػبهها الٌاَس بحن أبىاء البؼس، والبـمت الـىجُت الـىجُت ٠الىجسیً الـىجُحن واللظان والؼ ٘خحن... مّ وحدة ج٢ٍى

. بحرغ زكا: ٛلاًا هٜدًت في الـىجُاث الِسبُت الى٘ظُت هي ذل٣  هوباَ الىِ٘ع ًُ ؿىث ش،ف ما  -مً الىاحُت ؤلاتزاُٟت

ؼذ في  م بسها 2009اإلاِاؿسة، زطالت ماحظخحر هٛى -1حامِت باجىت-ن، مخوىهت ب٢لُت آلاتا  واللٔاثجحذ اػساٖ ت/ ُبد ال١ٍس

 .30الجصابس، ؾ: 
 .22أحمد حظاوي: مباحث في اللظاهُاث، ؾ:   2
 .22أحمد حظاوي: مباحث في اللظاهُاث، ؾ:   3
أي: أهأ أحب  /nhabb flaan / م ال ُىدها َىا في الجصابس ًالحٍ أن ال٘خاة حِبر ًُ مؼاُس الحب هحى ػا  ما بلٍ٘: جحب ٗالن 4

ى هحىض ُلى ٗالهه :  -ألهه ٌِخبر ه٘ظه طُدا ال ًخلّ للمسأة -ٗالها أو ذاٞ الؼا ، أما الؼا  ُِٗحر بلٍ٘ أکثر جلو٘ا   َو

  / nhawwas ? laa flaana / .د ٗالهت واإلاِاى أها أحبها  أي أٍز
 .22أحمد حظاوي: مباحث في اللظاهُاث، ؾ:   5
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 عالقة اللغة بالتباين الاجتماعي: 4.4.3.2

ههها فهههي الىٌهههام اللٔهههىي؛ ُٗبهههحن  جهههدزض اللظهههاهُاث  حخماُُهههت ًهههاَسة الخ٘هههاوث الوبٜهههي وأزَس

هت اإلاىحهىتة بهحن هبٜهاث اإلا خمهّ اإلاخخل٘هت، ٟمها ًسؿهد الخحهى٤  حخمهايي مهً هبٜههت  ال٘هسوٚ اللٍٔى

 1 .اللٔىي إ ى أخسي؛ وأزس ذل٣ في جحى٤ بيُت الىٌام 

ُلههى أهههه ًالحههٍ ُىههدها َىهها فههي الجصابههس اخههخالٖ لٔههت هبٜههت اإلا ٜ٘ههحن والِههىام؛ إذ ٌظههخِمل 

بهههت مهههً ال٘ـهههحى أو ٗـهههُحت ُىهههدما ٢ًهههىن الحهههدًث ُٗمههها بُهههنهم خاؿهههت إذا ٠هههان  اإلا ٜ٘هههىن لٔهههت ٍٛس

ت.  مىكَى الحدًث ُلمُا أو طُاطُا، أما الِىام ُٗخ٢لمىن بِامُتهم اإلاألٗى

ٜحهههههم ٟبهههههاز مظهههههؤو    ههههههالم اللٔهههههت ال٘سوظهههههُت فههههههي ٍو ي الدولههههههت؛ ٟمههههها ًٌههههههس ذلهههههه٣ فهههههي وطهههههابل ؤلُا

ههههههب هٜههههههف ُىههههههدَم لؼههههههِىزَم بههههههالخمحز الوبٜههههههي إلحظههههههاثهم الحههههههدًث باللٔههههههت  ههههههرا مٟس أحههههههاتًههم، َو

أزههسا مههً آزههاز  طههخِماز  ُلههم الههى٘ع  حخمههايي،ال٘سوظههُت، ٟمهها حِخبههر َههرٍ الٌههاَسة مههً وحهههت هٌههس 

هد أػهاز  2ٍا.وػِىز الؼِب اإلألهى  بالدوهُهت أمهام الؼهِب الٔالهب حلهاز  ،أو  ثهصام الحلازي  ٛو

ي أن اإلألهى  "فهالِالمت ابً خلدون ُلهى َهرٍ الٌهاَسة فهي ٟخابهه اإلاٜدمهت؛ جحهذ ٗـهل مىطهىم  : 

ه و هحلخه و طابس أحىاله و ُىابدٍ  3."مىلّ ألدا باالٛخداء بالٔالب في ػِاٍز و ٍش

 :      Le tabou linguistique  الكالم املحظىر  5.4.3.2

هههههت اإلاُِىهههههت؛ ألن  طهههههخِما٤ اللٔهههههىي  جهههههسجبى َهههههرٍ الٌهههههاَسة ازجباهههههها وزُٜههههها بالجماُهههههت اللٍٔى

خبهازاث ههي العهي جٜبهل أو  هرٍ ُ  ًخلّ الٜىاُد واُخبازاث احخماُُت جخخلٙ مً م خمهّ ألخهس، َو

م اطهههههههخِما٤ ٠لمهههههههاث مُِىهههههههت؛ ٟخلههههههه٣ العهههههههي جخـهههههههل بهههههههالُِى  والِاَهههههههاث الجظهههههههمُت وأطهههههههماء ، جهههههههٗس

هحههى ةهههرًب م ههل  واُُههاٗجههري فههي ٟ حههر مههً اإلا خمِههاث مههُال ال ، أو أطههماء الجههً، سةألامههساق ال،وُههه

لها ذٚو الجماُت الِام  .4َرٍ ال٢لماث العي ًٗس

ههها ُلههههى طههههىت الِهههس  فههههي ٟالمههههها وزِٗههها لؼههههأهه بههههحن  م الخلوههههٙ ،حٍس هههد اطههههخِمل الٜهههسآن ال١ههههٍس ٛو

لهههى الِههس  ،إذ ال١هههالم البهههريء ال ًـهههدز إال مهههً ٛ هههرا الًلُهههٝ بهههالى ي ؿهههلى ك ُلُهههه ُو لُهههل الؼههأن َو

 آله وطلم ، ومً أم لت ذل٣ :

  :ََكًَت مَِّت ٱ َيةِ َقر  م  ٱ ِويَ  ٍُ َن  َوََنَّي   اى  وَِعن   اى  ُحك   ٍُ َن  َءاَتي   َولًُِطا" ٛىله حِا ى 
ه   ئَِح  َب  ل َ ٱ َىُل تَّع   ُُ ْ  إِنَّ ِا ِ   ََكًُ ِ   مَ قَ بابث َىا ٟىاًت وال،. 74ألاهبُاء "  ٧٤ِسقِيَ َف   ء  َس

 .ًُ ٗاحؼت اللىان

                                                           
 .22اللظاهُاث، ؾ: أحمد حظاوي: مباحث في   1
 .19-18اهٌس بحرغ زكا: اللظاهُاث  حخماُُت، ؾ:  2

  3. 192م، تاز ال٘ س للترار، الٜاَسة، ؾ 2،2013ُبد السحمً بً خلدون :اإلاٜدمت ، جح: حامد أحمد الواَس،ن

ت اإلاِاؿسة، ؾ      199.4هاًٙ خسما : أكىاء ُلى الدزاطاث اللٍٔى
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 :قُل   َىِحيِض  ل  ٱ َعيِ  نًََُِك  َٔ َويَس  "  و ٛىلهه حِها ى  َِ و ذ   َُ
َ
ْ ع  ٱفَو ىأ ِا ُ ٓ ٱ ََتِل  ِف  ءَ منَِّسوا

يَّ َتق   َوَل  َىِحيِض ل  ٱ َُ ر  َيط   َحتَّ   َرُبِ ر   فَإَِذا َن  ُُ َُّ   نَ َتَط
 
يَّ فَأ َُ َمَرُكهُ  ُح َحي   ِوي   ثُِ

َ
 أ

ُ  ٱ َ ٱ إِنَّ  للَّ ِورِييَ ل  ٱ َوُيِحب   بِيَ تلَّوَّ  ٱ ُُيِب   للَّ ُّ  " :و ٛىلهه أًلها ،222البٜهسة  " ٢٢٢ُىَجَط

 ٓ   مَُّكه   ث  َحر   ؤُُكه  نَِسا
 
ْ فَأ ِا ّنَّ   خَُكه  َحر   ثُ

َ
ْ  ه   جُ ِشئ   أ ِا ُم ًُفِسُكه    َوقَّدِ

َ
ْ ٱوَ  ِِل ِا ُق  تَّ

َ ٱ ِٓ ع  ٱوَ  للَّ ْ نَُىو ًَُّكووه ا
َ
َل   أ ِهُ  و  ِوو ُقوو . ...ٟىاًهت ُههً . 223البٜهسة  " ٢٢٣ِوٌِيَ ُىوو   ل  ٱ َوبَّشِ

 الجماَ وإجُان السحل لصوحه .

وػهههازبى  ُٗلجههأ مسج١بهههى ال٘احؼههت ،وحظههخِمل اإلا خمِههاث الِسبُهههت الحدً ههت َهههرٍ الٌههاَسة أًلههها

ال،مههس إ هههى الخِبحههر ُهههً َههرٍ ألامهههىز بأل٘ههاي : اإلاخِهههت يٟىاًههت ُهههً الصههها( واإلاؼهههسوباث السوحُههت يٟىاًهههت 

ًُ ال،مىز ( ُٜٗىلىن هحً هخمخّ بحُاجىا بدال ًُ هحً هصوي، ووؼهس  اإلاؼهسوباث السوحُهت، بهدال 

م وبالجلههههد ...، وج ىبهههها لههههر ا ؤلاًحههههاء الههههري ُهههً وؼههههس  ال،مهههىز، ألن ٠لمههههت شههههها وخمهههس جههههىوي بهههالخحٍس

  ًؤتي الرٚو الِام ًلج ىن إ ى َرا الخلوٙ اللٔىي .

إن ال١هههههههالم اإلالوهههههههٙ ٌٔحهههههههر مههههههههً ٛىاُهههههههاث البؼهههههههس؛ لهههههههرا ٌظههههههههخٔله الظاطهههههههت فهههههههي  ٓظهههههههُل أتمٔههههههههت 

ههرا مهها ً ِههل مههً َههرٍ اللٔههت الظُاطههُت حٜههال تزاطههُا خـههبا  اإلا خمِههاث، وفههي الدُاًههت اإلالههاتة؛ َو

 وجحلُل ال،وا  .   للظاهُاث الظُاطُت

مً ذل٣ الخِابحر العي أهلٜتها ٗسوظا أًهام احخاللهها للجصابهس، ُلهى اإلا اَهدًً حمهال للهسأي الِهام 

ُت في حاهبها، مً ذل٣ :  ُلى أن الؼُس

  ههرا الٜههاهىن ههأن وحههىت ٗسوظهها ٛههاهىوي َو ال،ههازحىن ُههً الٜههاهىن: ٟىاًههت ُههً اإلا اَههدًً؛ ٟو

حن يالههههري حههههستَم مههههً زُههههابهم( لههههرا ِٗلههههيهم  أن ًٜبِههههىا جحههههذ زاًههههت ًحمههههي حٜههههٚى الجصابههههٍس

 ٛاهىن اإلاحخل، والحٝ أن َرا ذ٤ وخلَى لل١٘از الرًً أُصها ك ُليهم.

   ًطهلم الصههجِان: مؼههسوَ أهلٜههه الججههرا٤ ػههاز٤ تٌٔههى٤، هالبهها مههً اإلا اَههدًً الخخلههي ُهه

الظههالح، مههّ حِهههد ٗسوظهها بخحظههحن وكههِهم  حخمههايي، والحههٝ أن َههرٍ خُاهههت واطدظههالم 

 في ؿىزة طلم .

ُٟههههههههٙ أزاتث ٗسوظهههههههها احخههههههههىاء الىكههههههههّ، وإجهههههههههام اإلا خمههههههههّ الههههههههدو ي ببظههههههههاهت الٜلههههههههُت ٗههههههههىالحٍ 

هرا مها طهُدّٗ الهدو٤ إلاظهاهدة  هدون لٜمهت خبهز، َو ت؛ ٗدي ال حِدوا جمهستا إلا هسمحن حُهاَ ًٍس الجصابٍس

ٗسوظههههها كهههههد ال هههههىزة إن ه حهههههذ تبلىماطهههههُتها فهههههي إٛىهههههاَ اإلا خمهههههّ الهههههدو ي. ل١هههههً تبلىماطهههههُت ال هههههىزة 

 1 دما أًهسث حسابم ٗسوظا و أوؿلذ جل٣ الـىزة إ ى الِالم .أحبوذ َرا اإلاخوى؛ ُى

 

                                                           
 .22 حخماُُت، ؾ: بحرغ زكا: اللظاهُاث  1
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 : :ethnolinguistique خامسا اللسانيات إلاثنية 5.3.2

أو اللظاهُاث  linguistique anthropologique وحظمى ٟرل٣ اللظاهُاث ألاهثروبىلىحُت    

ُت أو ُلم اللٔت الِسقي أو الظال ي، وهي جدزض الجىاهب اإلاخِلٜت بيؼأة اللٔاث خاؿت في  الِٛس

رل٣ ُالٛت اللٔت  ت، ٟو ال ٜاٗاث البدابُت، والِالٛاث العي جسبى بحن ال٘ـابل وألاطس اللٍٔى

ة للبحث وجوىزَا ب ٜاٗت الجماُت الىاهٜت بها، ومً حاهب أخس ٜٗد اطخخدمذ اللٔت ٟأتا

ت حُث اطتهدي في هاجه  د تػً ٠لىت لُ٘ي ػتراوض ألاهثروبىلىحُا اللٍٔى ألاهثروبىلىجي، ٛو

والري ًبدو ُ٘ىٍا -البيُىي بما خلف إلُه الخىٌحر اللٔىي الحدًث مً أن ًاَس اطخخدام اللٔت 

ؼىابُا أحُاها۔ ًبوً بداخله هٌاما ميظٜا مً الِالٛاث، ٗساح ػتراوض ًبحث في أطا هحر بل ُو

د جحذ ًاَس  ت العي جٛس الؼِى  ُلى اخخالٖ أشمىتها وأم١ىتها، ًُ الباي الِمُٜت اإلاؼتٟر

م مً اخخالٖ اللٔاث والص،ىؾ وج٘اؿُل ألاحدار .  1 هـىؿها بالٓس

ههههههرا الِلههههههم جهههههههدٖ مههههههً وزاء تزاطههههههخه للٔههههههت وؿههههههلتها بال ٜاٗههههههت؛ للىؿههههههى٤ إ ههههههى ٗهههههههم حُٜٜهههههههي        َو

كههههِت للدزاطههههت، ٗهههههى ًههههدزض اللٔههههت ال لههههراةها وإهمهههها بىؿهههه٘ها لل،لُ٘ههههاث ال ٜاُٗههههت للم خمِههههاث ال،ا

هد ًمخهد الِمهل ُٗهه  حِبحرا ًُ طاللت أو حيع مهً البؼهس مِهحن أو ػهِب مِهحن أو زٜاٗهت مُِىهت، ٛو

ُٜها( العهي  هاث البدابُهت يٟٜبابهل الصولهى والبىػهمان فهي حىهى  إٍٗس أًلا إ ى  َخمهام بلٔهاث اإلا مُى

٢ا ُىد جىحُه الىٌهس إ هى لِع لها هٌام ٟخابي أو إهخاج أتب را ما حدر بالِ٘ل في أمٍس ي م١خى ، َو

١ُت.  وؿٙ اللٔاث الهىدًت ألامٍس

إهههههه كههههس  مههههً البحههههث ًههههسبى بههههحن اللظههههاهُاث أو ُلههههم اللٔههههت و ُلههههم  الظههههالالث ي أو ألاحىههههاض        

ت( ، بحُههث ًُ٘ههد ٠هل منهمهها مههً ؿهاحبه مههً حُههث اإلاهاتة و اإلاههىا ، َههرا باإلكهاٗت إ ههى أن  َىهها البؼهٍس

 ٛلاًا إوظاهُت جحخاج إ ى الىٌس في الِلمحن مِا وزبوهما بِلهما بِم.

اث العههههههههي هالهههههههذ اَخمههههههههام اللظههههههههاهُحن           إن الِالٛهههههههت بههههههههحن اللٔهههههههت وال ٜاٗههههههههت مهههههههً أَههههههههم اإلاىكهههههههُى

لههههم ؤلاوظههههان حِاههههى بدزاطههههت اإلا خمِههههاث و ال ٜاٗههههت لل١ؼههههٙ  ألاهثروبىلههههىحُحن ، وألاهثروبىلىحُهههها أُو

م أطهلى  حُهاة ،ومهً َىها  ًُ طلٞى الىاض اإلاخ أزس باألػ٢ا٤ ال ٜاُٗت اإلاخخل٘ت، ٗال ٜاٗهت فهي هٌهَس

ههههت وال١٘ههههس وال ٜاٗههههت ٗدههههي  ههههاء للمِٗس ٗههههئن للٔههههت م٢اههههها بههههازشا فههههي الههههدزض ال ٜههههافي، إ ههههى حاهههههب ٠ىثههههها ُو

، ٟمههها أن للٔهههت توز فههههي زٜاٗهههت  اإلا خمههههّ  -أًلههها ُههههه وجىحهههدز باهحههههداٍز مهههسآة ل ٜاٗههههت اإلا خمهههّ جسقهههى بٛس

ً اإلا خمِههههههاث وأطههههههلى  ج١٘ حههههههٍر ؛ حُههههههث إن ال ٜاٗههههههت واللٔههههههت ٠لخيهمهههههها جلِبههههههان  توزا مهمهههههها فههههههي ج٢ههههههٍى

ُت اإلاخمحزة ٗاللٔت و ال ٜاٗهت الِهسبُحن َمها مها حِهال أمهت جخخلهٙ ُهً  2ؤلاوظاهُت أو الخ مِاث الِٛس

 بُٜت ألامم .

                                                           
 .18أحمد حظاوي: مباحث في اللظاهُاث، ؾ:  1

ب للوباُت و اليؼس،الٜاَسة محمد محمد تاوت: الِسبُت و ُلم اللٔت الحدًث،   2  .93ؾ: 2001تاز ٍٓس
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فهي الصهحساء ، ههي إن زٜاٗت الِسبي اإلاسجبوت بُئخه ، اإلاىلِهت باإلبهل وألاطهد و٠هل مها َهى مخمحهز         

مهها ألهمههه أن ً ِههل ل٢ههل هههَى مههً ؤلابههل اطههما ول٢ههل حههصء مههً حظههمها اطههما خاؿهها... وذاث الشهه يء 

اء اإلاابت اطم.  ألهمه بأن ً ِل لألطد وللظُٙ َش

ٟمهها أن زٜاٗههت زحههل ؤلاطهه١ُمى اإلاسجبوههت ببِ خههه ال لجُههت، هههي مهها ألهمههه أن ً ِههل للهه ل  أٟثههر           

خبهههرة مههها لههههرا السحهههل بهههال ل ... ٗللههه ل  اإلادظهههاٛى اطهههم وللههه ل  ٗهههٚى  مهههً اطهههم،  هههل اطهههم ٌِبهههر ُهههً

 ألازق اطم ولل ل  الرابب اطم... الخ.

ُلههههى أن البحههههىر الحدً ههههت ٛههههد وطههههِذ فههههي اخخـاؿههههاث اللظههههاهُاث ألاهثروبىلىحُههههت حُههههث          

ىحُههت جٜههىم بههالسبى بههحن اللٔههت ؤلاوظههاهُت وال،ـههابف ؤلاوظههاهُت فههي ُمىمههها، أي ال،ـههابف البُىل

وال ٜاُٗهههتي بهههاإلاِاى الىاطهههّ( للىهههَى البؼهههسي ُبهههر ٠هههل ألاشمهههان و٠هههل ألامهههاًٟ ٟمههها ًأخهههر فهههي الحظههههبان 

الـهه٘اث البُىلىحُههت وال ٜاُٗههت اإلاحلُههت، وبِبههازة مههىحصة جهههخم َههرا الِلههم بدزاطههت الخ٘اُههل الٜههابم 

ت وال ٜاُٗت.    بحن اللٔت وؤلاوظان ه٘ظه ب ىاهبه الِلٍى

   :       linguistique politique سادسا اللسانيات السياسية 6.3.2

ههها فهههي الِـهههس الحهههدًث جههههخم أ حهههد ٗهههسوَ اللظهههاهُاث الخوبُُٜهههت، العهههي هالهههذ اَخمامههها ملحًى

ههٖى  ههت وذلهه٣ للٛى َههرا الِلههم بدزاطههت حىاهههب ال،وهها  الظُاسهه ي، والخِههٖس ُلههى خـابـههه اللٍٔى

هههههت العهههههي جهههههدُم َهههههرا ال،وههههها ، لهههههرا جههههههخم  بدزاطهههههت أطهههههلى  ُلهههههى أَهههههم الِىاؿهههههس وال،ـهههههابف اللٍٔى

 1 الخحٍسم وؤلازازة .

 سمات الخطاب السياس ي: 1.6.3.2

 .ل خ ىب الخوٍى  ذو ُبازاث ٛـحرة ٍو

 .خ ىب الٔاملت منها  ٌظخخدم ألال٘اي والتراُٟب اإلاؤزسة والىاضحت، ٍو

 . َت لإلٛىا  ًلجأ إ ى الخلات واإلا٘اٛز

لى الِمىم ٗاللظاهُاث الظُاطُت جٜىم ُلى تزاطت :  ُو

  ت ذاث الخهأزحر ُلهى إًهدولىحُا وأ٢ٗهاز ُلهى اإلاظهخمّ؛ م هل الخ١هساز واطهخِماله الىطابل اللٍٔى

 ال٘اي في الخحٍسم.

  هههههههههت اإلاهههههههههؤزسة للؼهههههههههِازاث اإلاظهههههههههخخدمت فهههههههههي الدُاًهههههههههت فهههههههههي أزىهههههههههاء  هخخابهههههههههاث الـهههههههههُآت اللٍٔى

 والحسو ... الخ.

 ههٝ اطهخِما٤ ألال٘ههاي ُُ٘ههت اطهخِما٤ الٔمهىق اللٔههىي؛ وذله٣ ُهً هٍس  هسابهٝ الخلهلُل ٟو

والتراُٟهب ذاث الهدالالث اإلاخِهدتة العهي جحمهل ُلهى أٟثهر مهً وحهه لخِمُهت اإلاظهابل وجلهلُل 

هص بىج٘لُٜهت :   " عفيا   ألا٢ٗاز، م ا٤ ذل٣ ُىدها َىا في الجصابس، ٛى٤ الهسبِع ُبهد الٍِص

                                                           

ب11محمد محمد تاوت: اللٔت والظُاطت في ُالم ما بِد   -1  .59-58، ؾ: 2003الٜاَسة -طبخمبر، تاز ٍٓس
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وللِلههههم ٗههههئن ُلمههههاء الههههى٘ع  إذ اإلا٘هههههىم اإلاخبههههاتز إ ههههى ذَههههً اإلاههههىاهً البظههههُى، عمييييا سييييل "

ٜت حُٔحر ٛىاُاث وأ٢ٗاز الٔحر بِملُت ٓظُل اإلام . حخماُُىن ٌظ   مىن هٍس

هٝ اللٔهت؛ وذله٣  إن اللظاهُاث الظُاطهُت جهدزض أطهع وطهبل الهخح١م فهي اإلا خمهّ ُهً هٍس

ههابٙ بههحن اللٔههاث؛ ٗخخخههاز َههرٍ اللٔههت لخ٢ههىن  بىكههّ ال،وههى اإلاالبمههت العههي ُلههى أطاطههها جٜظههم الًى

ههرٍ ههرٍ اللٔههت حِخبههر لٔههت محلُههت َو ع ٠ههل  هههي السطههمُت َو ههدٖ جههدَز لٔههت أحىبُههت أو ههى أو زاهُههت...، َو

لٔههت ًخخلههٙ ُههً َههدٖ جههدَزع ألاخههسي؛ ٗاللٔههت السطههمُت جههدزض لخىهُههد أواؿههس الىحههدة بههحن أبىههاء 

الدولههههت الىاحههههدة، واللٔههههت الىهىُههههت جههههدزض ألطههههبا  جخِلههههٝ بموالههههب وهىُههههت، أمهههها اللٔههههاث ألاحىبُههههت 

 الحدً ت.ٗخدزض لاله٘خاح ُلى زٜاٗت آلاخس أو لدزاطت الِلىم 

ت والخخوُى اللٔىي:    ىا ه٘ٚس بحن الظُاطت اللٍٔى  َو

ت ما، ومً جوبُٜهاث الخخوهُى اللٔهىي َهى  ٗالخخوُى اللٔىي ًم ل جوبُٜا لظُاطت لٍٔى

ههههههت  ههههههت اللٍٔى جىٌههههههُم توز اللٔههههههت ُىههههههد بىههههههاء الههههههدو٤ بِههههههد جحسزَهههههها مههههههً  طههههههخِماز الههههههري همههههههع الهٍى

 اإلاظخِمس بد٤ لٔاث جل٣ الؼِى . والٜىمُت للؼِى  اإلاظخِمسة جمهُدا إلحال٤ لٔت

ههههت    وهههههي ُبههههازة ُههههً ز ٍههههت ُلمُههههت إلاهههها  -وهههههي مههههً اخخـههههاؾ اللظههههاهُحن -أمهههها الظُاطههههت اللٍٔى

حن فهي الجصابهس أن ًهخم حِمهُم  ً ب أن ٢ًىن ُلُت الىكّ اللٔىي في بلهد مها؛ مه ال ًهسي بِهم اللٔهٍى

ب ٠اٗت الِلىم في الدزاطاث الِلُا، وأن ج٢ىن اللٔت  ه لحز  ًت هي اللٔهت ال اهُهت ال ال٘سوظهُت، حٍِس

ل١ههً الظاطههت لههم ًلتزمههىا بهههرٍ الخىحيهههاث؛ ٗههالخِلُم الجههامعي لههم ٌِههس  مىههه إال ال٘ههسوَ ؤلاوظههاهُت 

والبُىلىحُا والظىت ألاو ى مً الجرَ اإلاؼتٞر ُلىم وج١ىىلىحُا، ٟما أن اللٔهت ألاحىبُهت ألاو هى ههي 

هههههى مهههههً اللٔههههت ال٘سوظهههههُت، واجخههههاذ الٜهههههساز الظُاسهههه ي فهههههي َههههر ٍ الؼهههههؤون ٌظههههمى الخخوهههههُى اللٔههههىي َو

   .اخخـاؾ الظاطت وأصحا  الٜساز

 

 : planification Linguistique التخطيط اللغىي  7.3.2

هٙ لهه َهى  :حملهت مهً الخهدابحر والؼهسون العهي جم١ىىها مهً 1الخخوُى اللٔىي في أبظى حٍِس

م خمهههّ مِهههحن م هههل ُالٛهههت جىحُهههه مظهههاز اللٔهههت؛ بىكهههّ ال،وهههى والبهههراما حهههى٤ اطهههخِما٤ اللٔهههت فهههي 

ُههٙ  ههد حِلُمههه ألبىابىهها ُبههر مساحههل الخِلههُم اإلاخخل٘ههت، ٟو ال٘ـههحى بالِامُههت، وأي مظههخىي لٔههىي هٍس

ههد لههه الظههُاتة؛ أَههى ٗـههحي  2ال٘ ههىة بههحن ال٘ـههحى والِامُههت هلههُٝ اث ال٘ـههحى هٍس ، وأي مظههخٍى

م أم ٗـههههحى ُـههههسها الحهههها يالجاَلُههههت أم ٗـههههحى الٜههههس  اللٔههههىي الههههري ومهههها اإلاظههههخىي ، الههههخ آن ال١ههههٍس

                                                           

  . 77طامي ُُات حىا و آخسون : معجم اللظاهُاث الحدً ت، ؾ  1
بت مً ال٘ـحى؛ لُخم١ً أٟبر ٛدز مم١ً مً الؼِب الري لم ًخم١ً مً  2 أي ُٟٙ ه ِل الِامُت وهي لٔت الحدًث الُىمي ٍٛس

خ سازاث البرإلاان الخ، ٍو ت وخوب السبِع ٛو ىن واليؼسة ؤلاخباٍز م بحسؾ الدولت ُلى ٛدز تزاطت ال٘ـحى مً ٗهم بساما الخلٍ٘ص

بلٕ في الدو٤ اإلاخوىزة الظىت  كسوزي و إحبازي مً الخِلُم، بلٕ الظىت الظاتطت ابخداةي زم الخاطِت مخىطى في الجصابس، ٍو

ىهُت تًيُت أو زٜاُٗت حظخِمل لٔت وطوى بحن ال٘ـحى  رل٣ بئهخاج بساما جلٍ٘ص زال ت زاهىي بظبب الخُِٜد الخٜاي في بلداثهم، ٟو

خم هوٜها هوٜا ٗـُحا .والِام  ُت، حُث حظخٔل ٠ل ال٢لماث العي ٢ًىن وحىتَا مؼتر٠ا بحن ال٘ـحى والِامُت ٍو
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ههههالم اإلاسبُههههت واإلا١خىبههههت  لتههههزام بههههه، واإلاِههههاحم  ًيبغههههي ُلههههى الح٢ههههام والههههىشزاء والصههههحاٗت ووطههههابل ؤلُا

هت؛  حر ذله٣ ممها ًخـهل باإلاؼه١الث اللٍٔى ت العي ًحخاج إليها اإلا خمّ ُلى اخخالٖ ػسابحه، ٓو اللٍٔى

 .1 بحُث جأخر في النهاًت ؿىزة بساما وخوى ٛابلت للخىُ٘ر ُلى أزق الىاّٛ

ت ما.و   2ٍسي ِٗؼمان: أن الخخوُى اللٔىي َى جوبُٝ لظُاطت لٍٔى

ههههههد ُلههههههى  ُامهههههها ولههههههم  60إن ُمههههههس مـههههههولح الخخوههههههُى اللٔههههههىي بم٘هىمههههههه  طههههههخِمازي ال ًٍص

ههههب  ٌظههههخٜس بِههههد، بههههل جخ اذبههههه ز ي ومظههههلماث مخِازكههههت جيبههههّ مههههً حِههههازق اإلاـههههالح؛ ٗههههدُاة الخٍٔس

لمههاء الخخوههُى اللٔهىي  ههص فههي اللٔهىي مههً الظُاطهت ُو ت وتو٤ اإلاٟس حن والههدو٤  طهخِماٍز واإلاظدؼههٛس

هههب  هههت اإلاِاؿهههسة ومهههً جهههبِهم مهههً بِهههم أبىهههاء اإلاؼهههٚس واإلاظهههخِمساث، ٌؼهههترهىن الخٍٔس الِىإلاهههت اللٍٔى

هها ٟؼهسن للخىمُهت والخحهدًث والخٜههدم  ٛخـهاتي وال ٜهافي والِلمههي؛  اللٔهىي ٗسوظهُا ٠هان أو إه لحًز

ِهههههازق بِهههههم إذ ًسحِهههههىن أطهههههبا  الخخلهههههٙ ُمىمههههها إ هههههى اطهههههخِم ا٤ اللٔهههههت الٜىمُهههههت فهههههي الخِلهههههُم، َو

هههىن مهههً تو٤ اإلاؼهههٚس وتو٤ الِهههالم ال الهههث ياإلاظهههخِمساث طهههابٜا( وتو٤  الظاطهههت واإلاخووهههحن اللٍٔى

ً مـههداُٛت ز اٍ ومظههلماجه اإلاىولٜههت  ههب اللٔههىي؛ مِخبههًر الهههامؽ فههي الِىإلاههت اإلاِاؿههسة تُههاة الخٍٔس

ت اطههههخ دث ل،دمههههت  طههههخِماز اللٔهههه ِتركههههىن ُلههههى مههههً مـههههالح اطههههخِماٍز ههههت، َو ىي والخبُِههههت اللٍٔى

ج اَههل ج ههاز  تو٤ اإلاؼههٚس فههي الخخوههُى اللٔههىي العههي جمخههد إ ههى آالٖ الظههىحن ٛبههل  طههخِماز، إن 

للٔههاث ٠الـههِىُت والِسبُههت ج ههاز  فههي الخُٜههِع والخُِٜههد واإلاـههولحاث واإلاِههاحم ً٘ههٚى ُمههس اللٔههت 

ت وال٘سوظُت، وجخِدت ؿىز جوبُٜاث الخخوُى الل  ٔىي الحدًث ومً أبسشَا :ؤلاه لحًز

  ،ت: ومً أوابل الدو٤ العي مازطذ َرا الخوبُٝ في الِـهىز الحدً هت ٗسوظها الخىُٜت اللٍٔى

حُهث أؿهدزث هٌامها لحماًهت اللٔهت ال٘سوظهُت مهً اإلا٘هستاث واإلاـهولحاث الدخُلهت، وطههس 

ُلههههى مخابِههههت ذلهههه٣ م مههههّ اللٔههههت ال٘سوظههههُت وهٌههههام ملههههصم لٜههههسازاث حماًههههت اللٔههههت ال٘سوظههههُت 

هههههههههت و  اكهههههههههولّ اإلا مهههههههههّ بخىلُهههههههههد اإلا٘هههههههههستاث واإلاـهههههههههولحاث ال٘سوظهههههههههُت لخىاٟهههههههههب جوهههههههههىز اإلاِٗس

امذ3الحدً ت ُا بخوبُٝ ممازل ُنها اجخهر أجهاجىزٞ ٛهساز ال ، ٛو وهّ الـهلت بهحن خجٟس ه٣ ٛو تًر

ُهت مهً الحهسوٖ الِسبُهت إ هى  خها ؤلاطالمي، بخُٔحهر حهسوٖ  اللٔهت التٟر ُا الِلماهُت و جاٍز جٟس

هههد حن الِهههس  َهههرا الهههىا  للح٘هههاي ُلهههى الِسبُهههت  الحههسوٖ الالجُيُهههت، ٛو مهههازض ٛهههدامى اللٔهههٍى

 ال٘ـحى مً ػىابب الدخُل ولحً الِىام... الخ.

  ُههت لٔههت بههراةها مههً بههحن م ههاث ُههت اللٔههت : ومههً أم لههت جوبُههٝ َههرا الخخوههُى اللٔههىت، جٛس جٛس

ُهههت اللٔهههت  اللاجهههاث أو اللٔهههاث محهههدوتة اإلاخحهههدزحن فهههي بلهههد مههها، وحهههدر َهههرا الخوبُهههٝ فهههي جٛس

                                                           
 . 12حلمي خلُل: تزاطاث في اللٔت واإلاِاحم، ؾ:   1

ت ، -2 ع حان ٠ال٘ي: الظُاطاث اللٍٔى  .10ؾ:  ،2008، 1جسحمت محمد ًحُاجً، الداز الِسبُت للِلىم، ميؼىزاث نلَى
اب٘ها هه ،الجصابس، ؾ  3 لى للٔت الِسبُت : أَمُت الخخوُى اللٔىي هه اللٔاث و ًو  . 127اإلا لع ألُا
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ههت لخـهبح بههدًال ُههً  ُهت اللٔههت اإلاالحًز ههرل٣ جٛس الظهىاحُلُت لخـههبح لٔهت وهىُههت فههي ججزاهُها، ٟو

لاجهت لظه٢ان حهصز  200لٔت اإلاظخِمس في أزخبُهل إهدوهِظهُا، و٠هان خُهازا مهً بهحن أٟثهر مهً 

 إهدوهِظُا .

  ههت العههي ٠اهههذ إحُههاء اللٔههاث اإلاُخههت :  وهبههٝ َههرا الخخوههُى اللٔههىي ُلههى إحُههاء اللٔههت الِبًر

 جههىزة لٜههسون وأحُِههذ مههً خههال٤ إوؼههاء م لههع لٔههىي جوههىز ُٗمهها بِههد إ ههى ألا٠اتًمُههتما

ههت وجحههدًتها وبِهههها مههً حدًههد لخـههبح لٔههت ٗسمُههت  هههد إليههها بخُٜههُم اللٔههت الِبًر ههت ، ُو الِبًر

 جدزض بها حمُّ الِلىم والوب في ال١ُان الـهُىوي .

 خخههههازث َههههرا الخوبُههههٝ مههههً إحههههال٤ اللٔههههاث الٜىمُههههت محههههل اللٔههههاث ألاحىبُههههت فههههي الخِلههههُم: وا

الخخوههههُى اللٔههههىي ٟ حههههرة فههههي الههههدو٤ العههههي حسؿههههذ ُلههههى جِظههههحر الِلههههىم باللٔههههت ألام ألبىااههههها؛ 

لخههههىهحن الِلههههىم والخٜىُههههت بلٔههههت ػههههِىبها، وهبههههٝ َههههرا فههههي الُابههههان وزوطههههُا و٠ىزٍهههها والـههههحن 

ع فهي َهرٍ الهدو٤ مهً  بخهداةي إ ُدىام وطهىزٍت والِهساٚ ٛبهل  حهخال٤، إذ ًهخم الخهدَز  هى ٗو

 هىز الدٟخىزاٍ باللٔت الٜىمُت، ٟما ًخم اه اش ٠ل ألابحار الِلمُت بهرٍ اللٔت الٜىمُت. 

  الههههدٗاَ ُههههً مجزلههههت لٔههههت مهههها: أٟثههههر مههههً مههههازض َههههرا الخخوههههُى اللٔههههىي الههههدو٤ ذاث اللٔههههاث

ههت وال٘سوظههُت أو اللٔههاث العههي ١ًثههر اإلاخحههدزحن بههها فههي الِههالم،  السبِظههُت فههي الِههالم، ٠اإله لحًز

ت والبرحٔالُههههت والـهههِىُت والِسبُههههت، وجهههداّٗ الههههدو٤ مهههً مجزلههههت لٔاةهههها لخـههههبح لٔههههت ٠اإلطهههباهُ

ُمههههل تولُههههت أو إٛلُمُههههت فههههي اإلاىٌمههههاث الدولُههههت وأبههههسش م هههها٤ ُلههههى َههههرا الخوبُههههٝ؛ اطههههخماجت 

ٗسوظها لخ٢ههىن ال٘سوظههُت لٔههت لالجحههات ألاوزوبههي أو لٔههت زطههمُت كههمً لٔههاث أخههسي لالجحههات، 

ههرل٣ اطههخماجت الجصابههس فههي ُهههد  الههسبِع الساحههل َههىازي بىمههدًً؛ فههي حِههل اللٔههت الِسبُههت ٟو

 لٔت زطمُت في َُ ت ألامم اإلاخحدة.

وؼس اللٔت الىهىُت أو الٜىمُت في تو٤ الِالم:  وأٟثر مً مازض َرا الخخوُى الدو٤ ذاث 

ل وؼس لٔاةها في الِالم، وجم ل بساما  ت والٜاتزة اٛخـاتًا ُلى جمٍى الومىحاث  طخِماٍز

ىهُت أبسش جوبُٜاث َرا الىَى مً الخخوُى اللٔىي .ال٘ساه١٘ىه ٍسي ِٗؼمان: أن و  ُت و ألاه لٗى

ت ما.  الخخوُى اللٔىي َى جوبُٝ لظُاطت لٍٔى
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 :   :La linguistique didactique اللسانيات التعليمية 8.3.2

جههههخم َههههرا الِلهههم بههههالوٚس والىطهههابل، العههههي حظهههاُد ُلههههى حِلهههم اللٔههههت ألام أو إحهههدي اللٔههههاث 

ألاحىبُت؛ مً حُث إُدات ال،وى والبراما الخِلُمُت اإلاخـلت بهرٍ اللٔت أو جل٣ ٟمها بِهد البهراما 

هههل مِلهههم اللٔهههت، الُٜهههام بىاحبهههه ُلهههى الىحهههه ألاٟمهههل طهههىاء بى٘ظهههه أو بمظهههاُدة  وال،وهههى العهههي جَؤ

تاإلاخاب  .  Laboratoire des langues  1 س اللٍٔى

ُههٙ وِلمههه ؟  الظههؤا٤ ؤ ًخههى ى َههرا الِلههم ؤلاحابههت ُلههى طهه           الحن َمهها: مههاذا وِلههم مههً اللٔههت ؟ ٟو

ألاو٤ ًخِلهههههٝ باخخُهههههاز اإلاحخهههههىي وجىٌُمهههههه؛ ٗهههههىحً ال وظهههههخوُّ حِلهههههُم بسههههههاما الـهههههٖس فهههههي الجامِهههههت 

ت، إذ ًخىحب ُلُىا مساُاة:  لولبت ال اهٍى

 .ٛدٍز اإلاخِلم  طدُِابُت 

  ٘ىههههه ِٗهههال فهههي حهههدًههم وأبحهههاتهم؛ إذ ال حهههدوي مهههً حِلهههُمهم مههه ال ألاوشان الؼههههاذة مههها ًًى

والىهههههاتزة  طهههههخِما٤، إن َهههههرا ًٜلهههههف مهههههً ٛهههههدزةهم  طهههههدُِابُت ٟمههههها طُيظهههههىهه ألثههههههم ال 

٘ىهه في ٟالمهم.  ًًى

ههههههت أو   ٜههههههت، أي ال بههههههد مههههههً جحدًههههههد هٌٍس مىاجُههههههت محههههههدتة ُلههههههى  والظههههههؤا٤ ال ههههههاوي ًخِلههههههٝ بالوٍس

 2 أطاطها وِلم اللٔت.

  :والِملُت الخِلُمُت جخلمً 

  الهخِلمL ' enseignement     ًخخلهٙ ُهً  ٟدظها L ' acquisition  ٗهالخِلم مٜـهىت ،

ومىحه ٗىحً وِلم الِسبُت أو ال٘سوظهُت ل٘ هت مُِىهت مهً اإلا خمهّ، أمها  ٟدظها  ٗ٘وهسي 

حر مٜـىت، ٗالو٘ل ١ًدظب لٔخهه ألاو   هى مهً أمهه ومحُوهه الِهابلي وال ًىحهد أي بسههاما ٓو

 أو مخوى ُىد أمه ل٢ي ١ًدظب لٔتها.

  اإلاِلههمL ' enseignent:    ال ههى أحهههد أهههساٖ الِملُهههت الخِلُمُهههت، وال بههد أن ٢ًهههىن مهههَؤ َو

ههها وه٘ظهههُا واحخماُُههها وجهههأَُال لظهههاهُا جوبُُٜههها ًم١ىهههه مهههً ج هههاث فهههي وجهههأَُال لٍٔى بُهههٝ الىٌٍس

 3 ال٘ـل الدزاس ي.

 :La linguistique informatique  اللسانيات الحاسىبية 9.3.2

                                                           
 .12حلمي خلُل: تزاطاث في اللٔت و اإلاِاحم، ؾ:  1

 .19بحرغ زكا: اللظاهُاث الخوبُُٜت، ؾ:  -2
 –وس،ت إل١تروهُت، طلظلت ميؼىزاث ٠لُت الدزاطاث ؤلاطالمُت والِسبُت ،  2/2013أحمد حظاوي: مباحث في اللظاهُاث، ن 3

ّ:  -تبي  ، college.ae-www.islamicاإإلاازاث الِسبُت اإلاخحدة، اإلل١ترووي اإلاٛى

http://www.islamic-college.ae/
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ت إ ى لٔاث                ل الىـىؾ، واإلاِلىماث اللٍٔى ٌظخخدم َرا الِلم الحىاطِب في جحٍى

مُت لخحلُلها وجسحمتها للٔاث أخسي  ت، وفي 1الحاطب الٛس س هماذج اخخباز للِملُاث اللٍٔى ، وجوٍى

رل٣ جٜدًم َرا الِلم حؼاٞز اللظاهُاث  ت ٟو في اإلاظاُدة ُلى ٗهم خـابف اإلاِوُاث اللٍٔى

اث جُ٘د في ُُٟ٘ت بىاء اللٔت واطخِمالها، ومً أَم ال،دماث العي ًٜدمها ُلم اللٔت  هٌٍس

اث وجٜىُاث جم١ً مً وكّ بساما حاطىبُت حظاُد ُلى  ت في جٜدًم هٌٍس الحاطىبي هي اإلاؼاٟز

 . 2ٗهم اللٔت الوبُُِت

ههههس وح٘ههههٍ واطههههخِاتة البُاهههههاث واإلاِلىمههههاث  ٌظهههخخدم اللظههههاه ىن  بههههساما ال٢ىمبُههههىجس فههههي جحٍس

مُت، و ٗهسطهت الىـهىؾ  ت الٛس والىـىؾ بأطالُب مخِدتة، وجأطِع الٜىامِع واإلاِاحم اللٍٔى

مُهت خهال٤ الظههىىاث ألاخحهرة فهي ًهههىز  ٜهت، وطهاَم جوههىز الِلهىم الٛس اإلاخخل٘هت أب هدًا بهأٟثر مههً هٍس

ت منها.آلُاث حدًدة جماما في اإلا اال   ث اللٍٔى

 جٜىُهت الخِهٖس البـهسي ُلهى الىـهىؾ (CCR)  حُهث جخِهٖس أحههصة الحاطهب ُلهى أػه٢ا٤

مُهههت يههههف  بهههت وجحىلهههها إ هههى لٔهههت ٛز هههت اإلاٟس هههت ألاطاطهههُت، والىحهههداث اللٍٔى الىحهههداث اللٍٔى

ٍس وحِدًله .  إل١ترووي( ًم١ً جحٍس

  ههت الٜههىامِع ؤلال١تروهُههت وهههي ُبههازة ُههً ٛىاُههد بُاهههاث ضهه،مت جلههم ٠ههل اإلا٘ههستاث اللٍٔى

ههت ألاطاطههُت  ههد حٜههٝ اطههخخدامها ه احهها جامهها فههي جسحمههت الىحههداث اللٍٔى للٔخههحن أو أٟثههر ٛو

 ياإلا٘ستاث ( بحن ٠ل اللٔاث.

  هههرٍ حٜٜهههذ ه احههها ٟبحهههرا فهههي جسحمهههت الىـهههىؾ بهههحن لٔهههاث الِابلهههت الترحمهههت ؤلال١تروهُهههت َو

س فهي جسحمههت ل هت الىاحهدة، وه احهها محهدوتا مهاشا٤ جحههذ الخوهٍى ٔهاث ال جيخمهي للِابلههت اللٍٔى

 ه٘ظها.

  ههرل٣ ههل ألاؿههىاث إ ههى هـههىؾ، ٟو جٜىُههت الخِههٖس الـههىحي وحظههخخدم الحىاطههِب فههي جحٍى

هههههت  هههههد تُمههههذ َهههههرٍ ؤلام٢اهُههههاث الِلهههههىم اللٍٔى ههههت، ٛو ههههل الىـهههههىؾ إ ههههى أؿهههههىاث مىوٛى جحٍى

هههت فهههي اللٔهههاث اإلاخخل٘هههت الٟدؼهههاٖ بيُهههت  بخحلُهههل ٟمُهههاث َابلهههت مهههً همهههاذج الىحهههداث اللٍٔى

ههت، واحخمههاالث وحههىت زابوههت بههحن لٔههت و أخههسي، إكههاٗت اللٔههت، و أوحهه ه ػههبه ألاهمههان اللٍٔى

 3 إلم٢اهُاةها الخوبُُٜت ٟما في ُالج مؼا٠ل الخخاهب والظمّ .

م ها٤ الترحمهت آلالُهت وم ها٤ اطهخِاتة  ،ومً بحن اإلا االث الخوبُُٜت العي جهخم بها َهرا الِلهم

ى وكّ بسههاما حاطه ي ًم١ىهه ٗههم وإهخهاج اللٔهت اإلاِلىماث، ل١ً ًبٜى الهدٖ ألاطمى لهرا الِلم َ

ٜهههت بىهههاء همهههىذج ًحههها٠ي  ٜهههت اإلاحا٠هههاة بحُهههث حظهههخىحب َهههرٍ الوٍس ت، وذلههه٣ اُخمهههاتا ُلهههى هٍس البؼهههٍس

                                                           

  1. 84طامي ُُات حىا و آخسون :معجم اللظاهُاث الحدً ت، ؾ 4 

س:    19.2،السبان ،ؾ1984َ،22اللظاهُاث و الِلم و الخ١ىىلىحُا،م لت اللظان الِسبي، ماشن الُى
مبر 4حمُدي بً ًىطٙ: مدخل إ ى اللظاهُاث الحاطىبُت؛ اإلا٘هىم وم االث الخوبُٝ، تزاطاث أتبُت، الِدت  -3 ،  ؾ: 2009/هٗى

65. 
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ههٝ ٗهههم ُُٟ٘ههت الههخِلم ُىههد ؤلاوظههان، إال أن َههرٍ  ُُٟ٘هت الخ١٘حههر البؼههسي و َههرا لههً ًههخم إال ُههً هٍس

ان مهههها بههههاءث بال٘ؼههههل، ٗحههههى٤ الِههههاملىن فههههي ههههٝ طههههُس م إلاحا٠ههههاة اطههههخِما٤  الوٍس َههههرا اإلا هههها٤ مظههههاَز

ٜت، وال بد مً الٜهى٤ إههه ال ً هب أن جحها٠ي آلالهت ُمهل الِٜهل  ؤلاوظان للٔت باطخِما٤ َرٍ الوٍس

ٜهههت ُمهههل ؤلاوظهههان، بهههل ١ً٘هههي  البؼهههسي ولهههِع باللهههسوزة أن ج٢هههىن البهههراما الحاطهههىبُت مؼهههابهت لوٍس

 .ا٤ اللٔت ُىد ؤلاوظانأن ج٢ىن ٛاتزة ُلى جأتًت  بِم اإلاهام العي جٜخض ي اطخِم

 :       La linguistique mathématique اللسانيات الرياطية 3.2..1

اكهُت وؤلاحـهابُت  هت؛ باطهخخدام ألاطهالُب الٍس ى الِلهم الهري ًٜهىم بخحلُهل اإلاهاتة اللٍٔى َو

هت يأؿهىاث، ٠لمهاث،  اكهُت فهي اللٔهت، م هل تزاطهت ػهَُى بِهم الِىاؿهس اللٍٔى هاز الظهماث الٍس ؤلًا

 1 .ًىاَس تاللُت، ًىاَس أطلىبُت...(حمل، 

   : Les troubles linguistiques     علم أمراض اللغة والكالم    11.3.2

ههههى أحههههد ٗههههسوَ  La linguistique clinique و ٌظههههمى ٟههههرل٣ اللظههههاهُاث الُِاتًههههت َو

ههههت  ههههالج ألامههههساق اإلاخـههههلت بُِههههى  اللٔههههت اإلاىوٛى واإلا١خىبههههت، اللظههههاهُاث الى٘ظههههُت؛ ٌِاههههى بدزاطههههت ُو

والُِههههب أو  كهههههوسا  اللٔهههههىي َههههى ٛـهههههىز أو ججهههههص ًمىههههّ مهههههً إهخهههههاج ال١ههههالم أو اطهههههخٜباله أو ٗهمهههههه 

ً، ممههههههها ٌظهههههههبب خلهههههههال فهههههههي ُملُهههههههت  وإتزاٟهههههههه؛ بـهههههههىزة هبُُِهههههههت وج ِلهههههههه ًخخلهههههههٙ ُهههههههً ٟهههههههالم آلاخهههههههٍس

  2.الخىاؿل

 : :Lexicographie فن صناعة املعاجم 13.3.2

ُث الىكّ والجمّ؛ أي هٚس جسجِهب اإلا٘هستاث ًدزض َرا الِلم ًٗ ؿىاُت اإلاِاحم مً ح

حر ذل٣ مهً الِملُهاث ال٘ىُهت،  واخخُاز اإلاداخل وإُدات الؼسوح والـىز والىماذج اإلاـاحبت لها ٓو

هههد أؿهههبح اطهههخخدام الحاطهههى  فهههي َهههرٍ الِملُهههاث  حعهههى ًهههخم إخهههساج اإلاعجهههم فهههي ؿهههىزجه النهابُهههت، ٛو

حدًههههد بههههالٌهىز َههههى ُلههههم اإلاِهههههاحم وطههههُلت حاطههههمت فههههي ؿههههىاُت اإلاعجههههم الحههههدًث؛ حُههههث بههههدأ ٗههههَس 

ى ُبازة ًُ زمسة التزاوج بحن اللظهاهُاث الحاطهىبُت  Lexicographie informatique الحاطىبي ، َو

 و ُلم اإلاِاحم بؼُٜه الىٌسي والخوبُٜي.

ههههً ؿههههىاُت  Lexicologie وال بههههد للوالههههب اإلابخههههدا أن ً٘ههههٚس بههههحن ُلههههم اإلاِههههاحم الىٌههههسي       ٗو

  .وَ اللظاهُاث الِامت وال اوي أحد ٗسوَ اللظاهُاث الخوبُُٜتاإلاِاحم؛ ٗاألو٤ أحد ٗس 

حلهههههههل ههههههههٚس حمهههههههّ اإلا٘هههههههستاث وأهىاُهههههههها وؿهههههههُٔها وتالالةهههههههها      لهههههههم اإلاِهههههههاحم الىٌهههههههسي؛ ًهههههههدزض ٍو ُو

 . 3اطخِداتا لِمل اإلاعجم

 : Kinemiqueعلم الحركة الجسمية  -1

                                                           
ت الجامُِتحلمي خلُل:  مٜدمت لدزاطت ٜٗه اللٔت ،   1 ت -تاز اإلاِٗس  .191ؾ:، 1992 ط١ىدٍز
 .194، ؾ: اإلاسحّ ه٘ظهحلمي خلُل:    2
 13-12حلمى خل ل: تزاطاث في اللٔت واإلاِاحم، ؾ:  3
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ت  لٔت الجظم وطُلت جخاهب حظخخدم ٗيها حِابحر الىحه وؤلاًماءاث ٘اث اإلاخىُى والٛى

ا مً ؤلاػازاث ٓحر اللٌُ٘ت حَر ؛ ٓو وحظمى الدزاطت الِلمُت لحس٠اث الجظم ، في أزىاء ال١المل

ى الِلم الري ًدزض الحس٠اث  الكينميك اإلاخـلت بالخخاهب ت الجظمُت؛ َو أو ُلم الحٟس

ت ما، وجخم بالُد أو  السأض أو  الجظمُت اإلاـاحبت لل١الم والعي لها مِاى مِحن في حماُت لٍٔى

 1الِحن أو الجظم ؤلاوظاوي ٠له.

 :La stylistiqueعلم أسلىب  14.3.2 

جهخم بدزاطت وجحلُل مٌاَس الخىَى و خخالٖ في اطخخدام الىاض للٔت ما خاؿت 

ىه  ى ًدزض اللٔت اإلا١خىبت ٠لٔت ػاُس أو ٠اجب مً خال٤ تواٍو مظخىي اللٔت ألاتبُت، َو

ت ٠لٔت  ظخِحن ُلم ألاطلى  ومؤل٘اجه، واللٔت اإلاىوٛى ت، َو ال،وابت ولٔت ؤلاذاُت اإلاظمُى

اكُت لحـس الـُٕ واإلا٘ستاث العي جمحز مظخىي لٔىي ًُ آخس.  2 باللظاهُاث الٍس

  La linguistique judiciaire :اللسانيات القظائية -2

ت  ها الدٟخىز زمصي مىحر بِلب٢ي بٜىله: يَٗس مً ُلم اللٔت ٌظخخدم الىطابل اللٍٔى ُٗس

م ال في جبُحن أطلى   ،للخحُٜٝ الجىاةي في الجسابم، العي ٌِد  طخخدام اللٔىي بِلا مً أتلتها

مت، أو في ٗحف ألاتلت الـىجُت اإلاسجلت(  3ش،ف ما ٌؼدبه ب١خابخه زطالت ذاث ُالٛت بالجٍس

ت به؛ أو ما ٌِٖس باللٔت ؤلاه لح La linguistique judiciaireٌِخبر ُلم اللٔت الٜلاةي  ًز

Foresic Linguistics،  مً الِلىم الحدً ت العي جدخل كمً جوبُٜاث ُلم اللٔت الحدًث، ٜٗد

ى جهدٖ إ ى جحلُل الىـىؾ اإلا١خىبت  ًهس ِٟلم في مىخـٙ حظُِيُاث الٜسن اإلااض ي َو

ُٙ الىخابا ل،دمت اإلاح١مت وزحا٤ الٜاهىن في الخىؿل ألتلت  ٜت ُلمُت، وجًى ت بوٍس واإلاىوٛى

ٜلاًا العي ج٢ىن اللٔت حصءا مً أتلتها؛ ٟسطابل التهدًد اإلا١خىبت واإلاىوىٛت حظاُد ُلى حل ال

خاباث وحسجُالث  وزطابل  هخحاز وهلباث ال٘دًت وإٗاتاث اإلاتهمحن والؼهىت وزحا٤ ألامً ٟو

ابُحن...الخ ؤلاَز
 .(4ي

 

                                                           
سة: اللظاهُاث الِامت، ؾ:  - 1  .22وِمان بٛى

 .193حلمي خلُل:  مٜدمت لدزاطت ٜٗه اللٔت ، ؾ:  2
تٛامىض اإلاـولحاث : زمصي مىحر بِلب٢ي -3  .196ؾ:  وي،اى، تاز ال١٘س اللباللٍٔى

مت والٜاهىن، جس: محمد هاؿس الحٜباوي، ميؼىزاث حامِت اإلال٣  -4 حىن أولظىن: ُلم اللٔت الٜلاةي؛ مٜدمت في اللٔت والجٍس

 ، ؾ: ٞ.2008طِىت 
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 ة: يج صالح في اللساهيات التطبيقاثاهيا : حهىد عبد الرحمً الح

جىؼلم حهىد الحاج صالح في هزا اإلاجاٌ مً واكم اللغت اللشبُت الحالي و خاصت واكم 

فاللملُت الخللُمُت الخللمُت حلترحها كذة مشاول و التي حللُمها ألبىائها و للىاػلين بغيرها، 

اكخبرها الحاج صالح خللت طمً ظلعلت البدث اللغىي فهي جشجبؽ بمخخلف مجاالث 

ت مجها و الخؼبُلُت، و كذ أهذ أن أي ججذًذ لغىي ًلخض ي ججذًذا شامال ألن  اللعاهُاث الىـٍش

خغيراث ال ًىفُه ئطافت سصُذ لغىي أو مً ماظخجابت اللغت اللشبُت إلاا ًلخظُه هزا الضمً 

اهؼالكا مً الترار ، فىير م و ججذًذا في أظلىب الخلئلى اللا خزفه ، بل ًخؼلب ججذًذا في الشؤٍت

أن  ؛ خُث ال ًمىً للغتألن الاهؼالق مً اللغت مجشدة كما ًشبؼها بالترار هى ش يء معخدُلو 

ت التي حعخىسد مجها ا إلالشفت لزا وان مً الؼبُعي جخجاوص ًىمُا الشقي الللمي و الثلافي لألمم اللٍى

م ججذًذ اظخلماٌ اللغت أن ًيىن الاجصاٌ مم هزا اللالم  ، رلً ألن اللغت لِعذ أداة مً ػٍش

د الحاج فلذ اسجأًذ أن أصىف حهى  ط. و كلى هزا ألاظاجخاػب فلؽ، بل هي أداة لىلل الثلافت

 صالح في اللعاهُاث الخؼبُلُت والخالي :

بصبغت للملاحم اللذًمت،  اإلالاحم اللشبُت الحذًثت هي مجشد جللُذ صىاعة املعاحم :  .1

اهتهاج الؼشق الحذًثت التي ؿهشث في الغشب في هي مداولت مً كبل واطلحها غشبُت ؛ف

مشاكاة الاظخلماٌ مخىاظين بزلً أهم ششغ لىطم اإلاعجم أال و هى كصشها هزا، 

الحذًثت جخخلف بدعب  حهم جدلُله، كلى أن اإلالاحملعش كلو هى أمش ح الحلُلي للغت

و ًشي الحاج صالح أن هز ال ًخدلم ئال " بدصش هزا ألاغشاض التي صىلذ ألحلها ، 

الاظخلماٌ الحلُلي في مذوهت هبيرة جيىن هي اإلاشحم ألاظاس ي الزي ال مىاص مىه في 

لت كلمُت ، و هزا ال ًمىً أن ًخدلم دون اللجىء ئلى الىظاةل ألُف اإلاعجم بؼ ٍش

   . 1"الحاظىبُت

و هزه اإلالاحم سغم ما ًدعب لها مً مضاًا جخمثل في ئدخالها لجملت مً اللفف 

 اللامت اإلاىلذ و ألاعجمي الشاتم مما ًذٌ كلى اإلاعمُاث الحذًثت مً الحُاة 

ف للمفشدة و ما ًصاخب رلً مً ألامثلت  و  اإلاصؼلحاث الللمُت، و هزلً الخلٍش

ف للمفشدة و ما ًصاخب رلً مً ألامثلت الخىطُدُت ،ئال الخىطُدُت،   و هزلً الخلٍش

لت  )اللامت مجها و الخاصت (أجها أكـم مشيلت ًىاحهها الباخث في هزه اإلالاحم  هي ػٍش

                                                           
 . 111اهُاث اللشبُت ، الجضء الثاوي، ص ظاث في اللعكبذ الشخمً الحاج صالح : بدىر و دسا  1
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أو الؼالبُت صٌى اإلافشداث ، خت  اإلالاحم اإلاذسظُت الترجِب الزي هى جللُذي ألفباتي أل 

و التي هي مخخصشة  أن حللم للؼفل اللشبي في صماهىا التي صىلذ بمشاكاة اللغت التي ًجب

مً اإلالاحم اللامت مثل مىجذ الؼالب و الىحيز و غيرها ، فهي لم حعلم مً هزا ؤلاشياٌ 

هم فألفىا ملاحم ألفباةُت مً غير ، ًلٌى الحاج صالح في هاجه اللظُت :" و ججشأ بلظ

مشاكاة للحشوف ألاصلُت هما هى اإلالمٌى به في ملاحم اللغاث ألاوسبُت مثل اإلاعجم 

و لهزه اإلالاحم حاهبان : حاهب ئًجابي  . 1مىخبت السوط الفشوعُت "اللشبي الزي وششجه 

ًخمثل في ظهىلت اللثىس كلى اإلافشدة خاصت باليعبت للمخللمين الزًً لم ًىدعبىا كىاكذ 

ه اللشبُت خاصت ئرا كممذ مثل  الاشخلاق و الخصٍشف، و حاهب ظلبي ًخمثل في حشٍى

وحب كلى  ،هاجه اإلالاحم ألن مفشداث اللغت اللشبُت اإلاخصشفت بىِذ كلى أصٌى و صُغ

 اإلاخللم اهدعابها و ؤلاإلاام بها خت  ًخمىً مً الاهخلاٌ مً مادة أصلُت ئلى أخشي .

للالج لهزه اإلاشيلت التي حلتري صىاكت اإلاعجم  اش و ًلترح الحاج صالح خال  مِع

ًخمثل في اإلادافـت كلى هزه اإلايزة أو الخاصُت في الترجِب ،مم ئدخاٌ الترجِب  اللشبي 

اإلافشداث خعب ؿاهشها و دون مشاكاة أصىلها هخلً التي ًصلب  ألالفباتي لبلع

اللثىس كلحها بعبب الحزف و ؤلاكالٌ أو الللب اإلاياوي وىجها دخُلت لم جأث كلى صُغت 

ف اليلمت اإلالخلت ، مثل :" خز" و "ظل" و  عم" ، و ول جصاٍس
ّ
خز" أو " اح

ّ
كشبُت مثل : "اج

فخأحي في مىطلين : مىطم اشخلاقي بدعب "ق" صُغ ألامش لـ : " أخز ،ظأٌ، وعى "، 

مً اإلاىطم ألالفباتي  الحشوف ألاصلُت و مىطم آخش بدعب خشوفها الـاهشة ، و باخالت

 ئلى اإلاىطم الاشخلاقي و اللىغ .

ف باإلافشدة و خاصت اإلاصؼلحاث الللمُت مجها فهي طشوسة أما فُما ًخ ص الخلٍش

ىلىحُا و حلمُم اإلالاسف مثل ما هم ملمٌى ملحت و هى أمش ًلخظُه اسجلاء الللىم و الخىى

شبُت للتربُت و الثلافت و به في اإلاعجم الىظُؽ و اإلاعجم ألاظاس ي الزي وششجه اإلاىـمت الل

زم ئن كظُت الاظدشهاد باألمثلت الخىطُدُت فاإلالاحم الحذًثت بلُذة كً  .الللىم

ين اللذامى الزًً واهىا  الاظخلماٌ الحلُلي للغت ، كلى كىغ ما وان ملشوفا كىذ اللغٍى

شذًذي اللىاًت بزهش مثاٌ أو أهثر ليل ملن  مً ملاوي اإلافشداث، فأمثلتهم واهذ مأخىرة 

هم ، فهي شىاهذ مً الشلش  و اللشآن ، هما اظدشهذوا مً الاظخلماٌ الحلُلي في صماج

بما ًجشي مجشاه مً اللباساث الجامذة الشاتلت، فاإلاثاٌ هىا هى كبل ول ش يء دلُل 

                                                           
 . 111كبذ الشخمً الحاج صالح: اإلاشحم العابم ، ص  1
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و ًشي الحاج صالح أن اإلاخللم آلان ًدخاج ئلى مثاٌ  زبىث اليلمت في الاظخلماٌ بملاهحها،

غالب ألاخُان ئال أن هزا كذ ًىضح اإلالن  بىُفُت هاحلت ، " و هى خاصل بالفلل في 

ىن ألاولىن مثل الخلُل و  حهمل الجاهب الاظدشهادي الزي جمعً به اللذامى، فاللغٍى

ى اليىفت واهىا ًبِىىن ملاوي ألالفاؾ الشاتلت باللجىء ئلى الشىاهذ التي  أجباكه و لغٍى

حت شُىق وان لها رًىق هبير في صماجهم و مً زم وان اظدشهادهم هزا دلُال أًظا كلى دس 

  . 1اللفف بهزا اإلالن  أو بزان "

اكخماد هزا اإلالُاس ــــــ الاظدشهاد بما هى ئمياهُت و ًدعاءٌ الحاج صالح كً مذي 

الزي اكخمذ كلُه  معخلمل مً اللغت ــــــ مً كبل اإلاعجمُين اإلادذزين فُلٌى " فهل هزا

، 2"ذ كلُه اإلاعجمُىن؟ فاؾ بملاوي ملُىت ًمىً الُىم أن ٌلخملفي بُان دسحت شُىق ألا

و الجىاب خعبه ولم بل هى طشوسي مللال حىابه بأن الاكخماد كلى الاظخلماٌ الحلُلي 

ت و في اظدثماس هزه البدىر لتركُت اللشبُت، و ال  هى أصل ألاصٌى في البدىر اللغٍى

ا وان دون الشحىق ئلى الاظخلماٌ ، و اإلالصىد بهزا باليعبت  ًّ ًخصىس أن ًإلف معجم أ

ماهىا ول الىصىص أو أهبر كذد مجها ظىاء ما وان مىؼىكا أو مدشسا باللغت اللشبُت لض 

الفصحى مً مإلفاث و ملاالث و بدىر و دساظاث و أشلاس و خؼاباث مسجلت ، و غير 

فما لم ًشحم صاخب اإلاعجم ئلى ول هزا و اكخمذ فلؽ رلً مما وشش و راق  بين الىاط، 

كلى ملشفخه الخاصت و كلى ما ألف مً اإلالاحم العابلت اللذًمت و الحذًثت فاهه لم 

 ًف بلذ بالغشض .

: هل ًمىً لصاوم اإلاعجم ـــــ و ألن صىاكت اإلاعجم العإاٌ ًبلى مؼشوخا ًو لى

لبدث كً كُىت أو سصذ ملاوي ولمت أن ًشحم ئلى ول ما ظبم ل كملُت كعيرة حذاــــــ

مدذدة؟ ػبلا ال ٌعخؼُم كلى خعب سأي الحاج صالح ئال ئرا سحم ئلى الىظاةل الحذًثت 

ت،  البدث كً  ألناإلادىظبت للىصىص و التي ظأجدذر كجها في مششوق الزخيرة اللغٍى

ال حذا و  حهذا مفشدة أو كً ملاهحها أو كً اظخخذاماتها في الىاكم كذ ًخؼلب وكخا ػٍى

  مظاكفا في أمهاث الىخب اللذًمت و الحذًثت .
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اإلاخدبم إلاا هخبه الحاج صالح فُما ًخص صىاكت اإلالاحم ًجذ المدالت أهه وطم 

ًذه كلى ما ٌشىب اإلاعجم اللشبي الحذًث مً مشىالث ججلل مىه غير هافم في أخُان 

لحها : كظُت اإلاعجم و مً اللظاًا التي جؼشق ئهثيرة للباخث و للمخللم كلى خذ العىاء، 

اللشبي و اإلاصؼلحاث ، و كظُت اإلاعجم اللشبي و الاظخلماٌ الحلُلي للغت، و كظُت 

معجم الؼفل و الشصُذ الىؿُفي . لىً الحاج صالح لم ًلف كىذ خذ الدصخُص فلؽ 

 معخلاة مًبل كذم كذة اكتراخاث كلمُت و كملُت في الىكذ هفعه ، هزه الاكتراخاث 

ت و هي و ما لم ،حذ فلالت لى التزم بها صاولى اإلالاحم  مشحلُت مششوق الزخيرة اللغٍى

هبري أو فاةذة ما  ًلتزم بهزه الاكتراخاث فان اإلالاحم بيل أهىاكها لً جيىن راث أهمُت

لم جشجبؽ بالزخيرة همششوق كىمي أو كلى ألاكل أن حعخغل فحها وظاةل الخىىىلىحُا و 

ث و بأي ئمياهاث واهذ لظمان جفلُل معجم كشبي ٌعدثمش ما أمىىه ؤلاكالم خُثما جىفش 

صالح أصىال زالزت ًجب اكخمادها في هزا و كذ وطم الحاج  مً الاظخلماٌ الُىمي .

 : 1اإلاجاٌ هي 

 :الاهؼالق مً اللغت مً خُث هي سمض للثلافت و أداة لىللها؛  ألاصل ألاول

مجشد أداة للخخاػب، خُث أن اللغت حضء مً الثلافت و لِعذ فلؽ 

شي  لزا فالترار ألاصُل هلؼت اهؼالق خلُلُت في كملُاث البدث الخؼٍى

ين ججاوصث كىاكذ الخىلُذ اللفـي  خاصت و أن أكماٌ ألاواةل مً اللغٍى

 ئلى الخدلُل و الخصيُف و الخللُل .

 :الللمي و حلله أظاط الاهؼالق لخجاوص اظدثماس اإلاىسور  ألاصل الثاوي

الخبلُت الغشبُت التي غشق فحها اللشب أهثر مً ظخت كشون ماطُت و ال 

 صالذ تهمين كلحهم في هثير مً ألاخُان ئلى خذ العاكت .

 : طشوسة الاسجلاء بالبدث اللغىي اللشبي ئلى مشجبت اللغاث  ألاصل الثالث

بها ئلى اإلاخخبراث اللل ُذاهُت اإلامىججت مم مُت و البدىر اإلااللاإلاُت و جلٍش

اطُت للغت الظدثماسها في  اكخماد الخدلُل ؤلاخصاتي و الصُاغت الٍش

 خىظبتها .
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بي الزي جدذر كىه في أهثر    و لم ًىً الحاج صالح بلُذا كً هزا ألاصل الخجٍش

مً مىطم و مىاظبت، فأوشأ ملهذا لعاهُا ًلىم ببدىر كلمُت حماكُت جـافش فُه 

اطُا حهىد ا إلاخخصين مً لعاهُين و خاظىبُين لخدلُل بن  اللعان البششي و صُاغخه ٍس

اطُاث الحذًثت ، و هزلً اإلاخخصين في مجاٌ ألاصىاث و ألاػباء اإلاخخصصين  وفم الٍش

في أمشاض الىالم ، كلى أن الغاًت مً هزا الجمم و الخذاخل بين الاخخصاصاث هى 

اث  و مىاهج جدلُلُت ج بن  كلى مبذأ الخيامل و الخصحُذ الىـشي الخىصل ئلى هـٍش

 اإلاشترن ألاهثر مىطىكُت و هجاكت . 

و ًإهذ الحاج صالح جأخش اللشب في اللىاًت باللغت اإلاعخلملت بالفلل، اللذًمت  

مجها و الحذًثت ،و لى أهه اظدثن  مجها حهىد مإلفي اإلالاحم باللغت الفصُدت في جهاًت 

ت البعخاوي و ؤلاظىىذس مللىف و غيرهم، لىىه ٌلخبره اللشن الخاظم كشش مثل حهىد كاةل

 غير واف و غير مىخـم .

: معجم 1اللامت مثل و ٌلضي ئلى الغشبُين الفظل في جألُف اإلالاحم اإلاضدوحت 

م زم 1191ظىت الصادس بالجضاةش     Lexique Français-arabe : Bercher Léonلُىن بشش ي 

الزي واهذ جىلصه ألالفاؾ  Belotم خُث اظخىمل فُه صاخبه معجم بُلى 1111ظىت 

اإلاىلذة اإلالاصشة، و ٌشُذ فُه الحاج صالح بذكخه العجُبت في جشحمخه لليلماث في 

الفشوعُت، و هى مفُذ حذا للؼلبت، زم صذس بلذ رلً معجم مشهىس للمعدششق شاٌس 

م، و أخعً معجم جىاٌو 1151في باَسغ ظىت  L’arabe vivantكىىاهه  Pillatبُال 

 Hansالاظخلماٌ اإلالاصش لللشبُت الفصحى ران الزي كام بىطله ألاإلااوي هاوغ واهش 

Wehr  ت وىان  Adictionnary of modernو ظماه   Mirton cowanو هلله ئلى ؤلاهجليًز

writer Arabic    ما و اكخمذ و بُال و غيره و كذ حمم هزا اإلاعجم ما وسد في معجم باشلش

فُه كلى كذة هصىص كشبُت ليل مً ػه خعين و مدمذ خعىين هُيل و جىفُم الحىُم 

 و مدمىد جُمىس و حبران و غيرهم ، و خت  الىثير مً اإلالاالث التي وششث في الصحف 

 و الذوسٍاث .
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و ٌلذها الحاج صالح راث فظل هبير ئر أجها جخص الىثير مً مصؼلحاث 

و مشحم رلً ة و ألفاؾ العُاظت و ئن وان ًىلصها الاظخلماٌ اإلاىؼىق للفصحى، ؤلاداس 

 الاكخلاد الشاسخ و الخاػئ أن الفصحى هي اللشبُت اإلادشسة اإلاىخىبت لِغ ئال .

ئدخاٌ بلع و بذأ اإلاإلفىن اللشب كلى غشاس الغشب حهخمىن باللغت اإلالاصشة مً خالٌ 

ا و الشاتلت في معجم " اإلاىجذ " ، و ٌلترف الحاج اليلماث اإلاىلذة، و هزلً الذخُلت مجه

صالح أًظا بفظل أصحابه في البدث كً اللفف الصحُذ بالشحىق ئلى الترار مما 

و باإلالابل صذس معجم الىظُؽ في مصش و  ًخص أظماء الحُىاهاث و الىباث و غيرها .

و أدخل فحها الىثير مً ألالفاؾ  و الللىم، تاإلاعجم ألاظاس ي كً اإلاىـمت اللشبُت للثلاف

م 1222و في ظىت  اإلادذزت و أهثرها دخُلت و كامُت مما حشي اظخلماله في لغت الخخاػب.

الىثير مً اإلافشداث و صذس اإلاىجذ في اللغت اللشبُت اإلالاصشة، و كذ طم هزا اإلاعجم 

ً و خت  اإلاأخىرة مً أصل غير  اللباساث التي ًدخاج ئلحها مثلف اللشن الحادي و اللشٍش

كشبي و ًىكل كىه الحاج صالح : " و هي مداولت حذ ئًجابُت و ظُيىن لها أزش كمُم في 

وشش الثلافت اإلالاصشة باللشبُت و مً هزا كذم الاهخفاء في رلً بلغت أحىبُت هما هى 

،  1في صماهىا هزا" )مم ألاظف(في هثير مً اإلاإظعاث الخللُمُت و الللمُت اللشبُت     الحاٌ

 أهه ًإخز كلحها اإلاىجج الزي اكخمذ كلُه، و فُه ش يء مً الدعاهل و الاهخفاء باإلاسح ئال 

للملاحم اإلاضدوحت اللغت و اخخُاس اللفف اللشبي اإلالابل للفف ؤلاهجليزي أو الفشوس ي بذون 

 ملُاس كلمي ٌلخذ به في كملُت الاخخُاس .

  
ّ
با ئال في صىاكت ذوا الغشب جللُذا أكم  في ول ش يء مم أن اللشب كذ كل جلٍش

بالششغ ألاظاس ي و هى اكخمادهم اإلاؼشد كلى الاظخلماٌ  اإلالاحم، فالغشب ٌلخذون 

ً كُىت هبيرة لهزا  م جذٍو اللغىي في ملاحمهم اللامت أو الخاصت ، و رلً كً ػٍش

الاظخخذام كلى أن جيىن مجملت مً أكالُم أو بلذان مخخلفت زم ؤلاشاسة ئلى هثرجه أو 

ىاكذ اإلاخلاسف كلحها في جألُف اإلاعجم ، بل و حهخمىن خت  بخؼىس اإلافشدة كلخه خعب الل

لفـا و ملن  كبر الضمً في مخخلف ألاكالُم ، فاإلاذوهت ًجب أن حغؼي الاظخلماٌ للذة 

 ظىىاث .
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صالح كلى مثل هاجه ألاكماٌ ، فهزه و رخيرة اللغت الفشوعُت خير دلُل ٌعخذٌ به الحاج  

ً     Trésor de la langue Française: الزخيرة حغؼي اظخلماٌ اللغت الفشوعُت إلاذة كشهين بخذٍو

ً، اكخمذ فحها  مخخلف الىصىص ألادبُت و الللمُت اإلاىخجت خالٌ اللشهين الخاظم كشش و اللشٍش

كلى هـام الحاظىب لشصذ مخخلف العُاكاث لجمُم اليلماث في دكت شذًذة لُصذس اإلاعجم في 

خي و كلمي في آن واخذ. و جمذ ظخت كشش حضءا و ًمى ً اكخباسه ئطافت ئلى وىهه كاما أهه جاٍس

، و هى كمل ضخم  J.M.Pierrel" باششاف ATIFم كلى ًذ مجمىكت "1111خىظبخه آلُا ظىت 

 بزلذ فُه الىثير مً الجهىد و ألامىاٌ ، و لىىه آلان في مخىاٌو أي باخث بفظل شبىت ألاهترهِذ.

و ًشي الحاج صالح أن مثل هزا اللمل ًمىً أن ًيىن هاجحا لى جـافشث الجهىد لجمم  

الترار اللشبي الطخم، و هى كمل كمالق أهبر مً رلً الزي جدذر كىه في الزخيرة الفشوعُت، 

ئر أهه ظىف ٌشمل ؤلاهخاج اللشبي كذًمه و خذًثه و ملاصشه، اإلادشس مىه و اإلاىؼىق و الزي 

ًمىً أن ًخدلم ئال مً خالٌ مششوكت اللىمي الزخيرة  لغاث أحىبُت، و المىً جشحمخه ئلى 

 اللشبُت.

و اهؼالكا مما ظبم فان الحاج صالح اكترح كذة ئهجاصاث وحب جـافش الجهىد في  

 :1ئكذادها جخمثل فُما ًلي 

  ئكذاد همؽ مً الىخابت جىذمج فُه كالماث الشيل و ًبلى مدافـا في الىكذ هفعه كلى

للشبُت غير بلُذة كً الىخابت الحالُت؛ و ليي جيىن فلالت ًجب ئكشاسها خصاةص ا

 بلاهىن أو دظخىس في وامل الىػً اللشبي و جدذًذ أحل لخؼبُلها.

  اث الخللُم ال مً باب الحشى بىثرة اإلاترادفاث و ئكذاد الشصُذ اللغىي في حمُم معخٍى

ت بما ًىاظب الخلبير كما ألالفاؾ اإلاُخت، بل إلاا ًدخاحه اإلاخللم وفلا للمفاهُم  الحظاٍس

 ًخخلج في هفىط اإلاخللمين.

  ت و ئكذاد ملاًير صىجُت لخللُم الىؼم الفصُذ اللفىي لجلل اللشبُت أهثر خٍُى

لً مم الخخاػب الُىمي الخللاتي هما كشفه فصحاء اللشب في صمجهم، و رلً اوسجاما 

؛ خُث هجذ هخب اللشاءاث اللشآهُت ًيىن ئال بالشحىق ئلى الثروة ألاداةُت التي جشهتها لىا 
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فحها مً أهىاق ألاداء الفصُذ اللفىي ماال حلشفه اإلالاًير اإلاذسظُت أو ال جىترر به لشلىس 

 الىاط شلىسا خفُا أن الفصحى هي لغت خؼب و مؼاسخاث أدبُت .

  ئكذاد اللامىط الجامم أللفاؾ اللغت اللشبُت باخصاء حمُم ما حاء في اإلالاحم اللذًمت

لحذًثت، مم حشد كُىت هبيرة مً ؤلاهخاج الفىشي و ألادبي اللشبي مىز أكذم اللصىس و ا

جها ، و ئلى حاهبه أػلغ حغشافي لغىي للبلذان اللشبُت ًمىً  مً خالٌ مصادسها و دواٍو

ت الحلُلُت للىػً  الباخثين في مجاٌ اللغت اللشبُت مً الاػالق كلى ألاوطاق اللغٍى

اللشبي، و هضكاث اإلاخيلمين بها في الىؼم و اظخلماٌ اإلافشداث و التراهُب ، فُىؼللىا في 

 هالم اللشب الفصُذ اللفىي .ا كلى ملاًير بدىثهم مً الىاكم اإلاشاهذ و بىائه

  اطُت الظدثماسها ت صُاغت ٍس اطُت للىصٌى ئلى صُاغت اإلاباوي اللغٍى ئكذاد ملاًِغ ٍس

 . )الحىاظِب(للالج الىصىص اللشبُت كلى الشجاباث 

  ب اإلاصؼلحاث باالكخماد كلى ما ظِىجش مً اللامىط الجامم و مشاكاة مىاصلت حلٍش

  تي ظُىشفها البدث اإلاُذاوي .كىاهين الاظخلماٌ ال

و لخجعُذ هزه اإلالترخاث كلى أسض الىاكم ًلذم لىا الحاج صالح مششوكين هامين في ػىس 

م التي هي أالن في ػىس ؤلاهجاص أو الاظخلذاد له فال  ؤلاهجاص ؛ خُث ًلٌى : " مً بين هاجه اإلاشاَس

للشبُت و ئكذاد اللامىط الجامم أن ئكادة الؼشق الىاحلت إلاظاكفت مشدود الخللُم باللغت اشً 

؛ خُث أن اللامىط الجامم أللفاؾ اللشبُت هى مجمىكت مً اإلامدصت و  1أللفاؿها هما أهمها "

 بترجِباث مخخلفت و هي :اإلاشجبت 

 .جشجِب أبجذي كام ًيىن فُه الاهؼالق مً اللفف 

 .جشجِب بدعب مجاالث مفهىمُت ًيىن الاهؼالق فُه مً اإلافهىم 

  دسحت شُىق اليلمت ، أي بخىاجش اليلمت و كذد اإلاشاث التي ؿهشث في جشجِب بدعب

 الىصىص و احعاق سكلت اظخلمالها .

 . جشجِب بدعب الللىم و الفىىن 
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ب جلً التي جصىف بدعبكلى أن الحاج صالح ًشي أن أفُذ الترجِباث   باليعبت للخلٍش

مظبىػت فاهه ملشفت معخفاطت و  ولمت مافارا أساد الباخث ملشفت ول ما ًخص ، اإلافاهُم 

الىىق مً الخصيُفاث ًجُب كلى ول حعاؤالث الباخث في هزا ، فًجذها في باب مدذد و ملين

ًلٌى كىه الحاج صالح: " ئرا أساد الباخث أن ٌلشف بالظبؽ و باظخفاطت ول ما ًذخل  اإلاعجم

و رلً مثل أن ًدعاءٌ  مً اليلماث، فعُجذه في الباب اإلالىىن بهزا اللفف في مفهىم "الخُل" 

كّما ئرا وان هىان لفف في اللشبُت ًذٌ كلى مشض ملين خاص بالخُل أو هل رهشث لفـت 

"ألاصهش" أو " الىمُذ" في ألادب اللذًم ، و هم مشة و في أي هص أو أي هخاب و بأي ملن  بالظبؽ 

 .  1" و في أي ظُاق

ين ألاواةل خُىما ئن هاجه الفىشة حشبه ئلى خذ بلُذ  مً اللغت ىا حملحهىد اللغٍى

العماق و و مىابلها الصافُت مخخزًً مً البدث اإلاُذاوي مىججا لهم و مصادسها ألاصلُت 

ت فخىحذ و ججعذث حهىدهم كلى شيل سظاةل ، آلُخان له اإلاشافهت ، فىحذها سظاةل لغٍى

ذ ألاهصاسي ،و سظاةل " الىباث" و  "الصجش" و " خلم ؤلاوعان" لألصمعي، "اللبن" و "اإلاؼش" ألبي ٍص

ألن  ى أهه ًىحذ فشق بين اللملين باكخباس اخخالف اإلالؼُاث ليل فترة مً البدث اللغىي.كل

 اللامىط الجامم مدىظب ًخظمً ول ما حاء جدذ هزا اللفف و أًً حاء و جىاجشه .

ث للثىس جيىن هزه اإلالؼُاث ئما في راهشة الحاظىب مما ٌعهل كلى الباخو ًمىً أن 

كلى ملصىده بلملُت بعُؼت حذا، و ئما كلى شيل حزاراث مً اللؼم اللادي ، أو 

، و ًدص ي الحاج صالح فىاةذ حمت لللامىط مُىشوفِشاث ٌعهل هللها مً ميان ئلى آخش 

 :2الجامم أوسدها هما ًلي 

  أوطاق اللغت التي وسدث في أمهاث الىخب اللذًمت و ًدصش اللامىط الجامم ول

الحذًثت، بما فحها اإلاصؼلحاث الللمُت الحذًثت، و آلازاس ألادبُت و الشظاةل، 

اإلاؼىالث الللمُت و مداطشاث ألاظاجزة كذًما و خذًثا، ئرن فهى ال ًىخفي بما 

ت فلؽ.    حاء في اإلالاحم اللغٍى

                                                           
 . 112كبذ الشخمً الحاج صالح اإلاشحم العابم ، ص  1
2
 . 112،111حاج صالح اإلاشحم العابم ، ص كبذ الشخمً ال 
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 ًالتي حاءث فحها اليلماث اللشبُت في  ًزهش اللامىط ول العُاكاث و اللشاة

اإلالؼُاث اإلاذوهت، و بزلً ًمىً أن جظبؽ اإلالاوي الذكُلت ليل اليلماث 

بالشحىق ئلى الاظخلماٌ الفللي و ال ًىخفي بخدذًذاث اإلالاحم التي هثيرا ما 

 ًصُبها الغلؽ . 

  كلحها ًدصش ول اإلاىاد ألاصلُت التي جخيىن مجها اليلماث و ول الصُغ التي صُغذ

  مم جدذًذ دسحت شُىق ول واخذة مجها .
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 .مشروع الذخيرة اللغىية : 2

ب الزي اوللذ في كمان اهى مششوق كىمي كشطه الحاج ص  لح ألٌو مشة في مإجمش الخلٍش

ت و الللمُت كامت و في وطم اإلاصؼلحاث و 1111ظىت  م لفاةذجه الىبيرة في مجاٌ البدىر اللغٍى

جىخُذها بصفت خاصت، و كذ أكش فُه بظشوسة " الشحىق ئلى الاظخلماٌ الحلُلي للغت اللشبُت و 

اظدثماس ألاحهضة الحاظىبُت الحالُت و ئششان أهبر كذد مً اإلاإظعاث الللمُت إلهجاص اإلاششوق 

جلغ و بلذما كشض اإلاششوق كلى اإلا. 1المخُاصه بأبلاد جخجاوص اإلاإظعت الىاخذة بل البلذ الىاخذ"

م وافم أكظاؤه كلى جبيُه في خذود 1111الخىفُزي للمىـمت اللشبُت للثلافت و الللىم ظىت 

ئمياهاث اإلاىـمت، و لىجها ساظلذ هزلً اإلاإظعاث الللمُت اللشبُت و الجهاث الشظمُت اإلالىُت 

ل ا و بالتربُت و الخللُم اللالي لإلدالء بشأحها خٌى مذي حذواه و ػشق جىفُزه ، فيان الشد ظَش

ت و الجاملاث و مشاهض البدىر، و التي أحملذ كلى أهمُت  ئًجابُا خاصت مىلبل اإلاجامم اللغٍى

 اإلاششوق و طشوسة ئهجاصه في أكشب وكذ ممىً .

و ما فخأث أن هـمذ الجضاةش بلذ رلً هذوة باالجفاق مم اإلاىـمت لذساظت اإلاششوق مم  

 مً الخىصُاث فُما ًخص جىـُم اللمل و و خشحىا باللذًذخبراء اإلاإظعاث الللمُت اللشبُت، 

اإلاشاسهت و ئوشاء لجان للمخابلت، زم جبن  اإلاجمم الجضاةشي جىـُم هذوة جأظِعُت في الجضاةش ظىت 

م باإلاشاسهت الجضةُت لجاملت الجضاةش اظخظافذ خاللها حعم دٌو كشبُت أحملذ كلى 1221

ت دولُت داةمت للمخابلت و الخخؼُؽ و مجمىكت مً الخىصُاث و اللشاساث الهامت أهمها ئوشاء لجى

م سشحذ زماهُت كشش دولت كشبُت ممثلت إلاششوق الزخيرة 1221. و في دوسة حىان 2الخيعُم

ت اللشبُت، و هـمذ ؤلاداسة الثلافُت للجاملت احخماكا لهإالء اإلامثلين اوللذ بالجضاةش  اللغٍى

ق، و التي أظِعُت اإلاخلللت باإلاششو ىزاةم الخهاكشىا فُه مششوق الىـام ألاظاس ي و غيرها مً ال

، لُىؼلم اللمل بالفلل في  مً ػشف الهُئت الللُا زم اهخخاب الحاج صالح سةِعا لهاجم ئكشاسها 

ل اإلاششوق ئلى مىـمت  1221الىثير مً الذٌو ، زم كشس اإلاجلغ الىصاسي للجاملت ظىت  جدٍى

لللُا للزخيرة و جم كلذ اجفاكُت اإلالش اخخيرث الجضاةش ملشا للهُئت ا 1221جابلت لها ، و في ظىت 

لهزا الغشض، زم صذس مشظىم سةاس ي في الجضاةش للمصادكت كلى الىـام ألاظاس ي للزخيرة ظىت 

                                                           
، ص  1  . 915كبذ الشخمً الحاج صالح : بدىر و دساظاث في اللعاهُاث اللشبُت، الجضء ألاٌو
 .  111، 115: اإلاشحم العابم ، ص  كبذ الشخمً الحاج صالح2
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ذة الشظمُت ،و أوشأث لجىت وػىُت في الجضاةش كلى ئزش رلً ، و ولف اإلاجمم م 1212 وشش بالجٍش

  الجضاةشي للغت اللشبُت باإلششاف كلى ئهجاص خصت الجضاةش . 

ت اللشبُت  :ماهية املشروع 1 .2 ٌلشف الحاج صالح هزا اإلاششوق بلىله : " فالزخيرة اللغٍى

و  .)ثت مً الجاهلُت ئلى وكخىا الحاطشهي ئرن بىً آلي مً الىصىص اللذًمت و الحذً

ذ، و ظشكخه زم شمىلُت  أهم صفت جخصف بها هي ظهىلت خصٌى الباخث كلى ما ًٍش

اإلاللىماث التي ًمىً أن ًخدصل كلحها، و أهم مً هزا أًظا هى اشخمالها كلى 

 ،و للذ1الحلُلي للغت اللشبُت كبر اللصىس و كبر البلذان اللشبُت اإلاخخلفت "الاظخلماٌ 

شة الاظخلاهت بالحاظىب و اظخغالٌ ظشكخه الهاةلت في كالج وشأ هزا اإلاششوق مً فى

ً مالًير اإلاللىماث في راهشجه، و رلً إلوشاء بىً آلي مً  اإلالؼُاث و كذسجه كلى جخٍض

خُت مما ًذخل  اإلالؼُاث التي حغؼي ما خشس باللشبُت مما له كُمت كلمُت و أدبُت و جاٍس

 ىن في الفىش اللشبي كذًما و خذًثا.في ظاةش الللىم و الفى

و ظُيىن هزا البىً جدذ جصشف أي باخث و في أي ميان مً اللالم ًمىىه مً 

 الحصٌى كلى اإلاللىماث بعشكت الظىء بلذما وان ًظُم العىين و الشهىس في البدث كً

ً  .الىاخذة مجها اإلاصادس و اإلاشاحم و كذ ششكذ بالفلل بلع اإلاإظعاث اللشبُت في جخٍض

م و هخب الحذًث الشٍشف و الشلش الجاهلي و ًشجى أن ٌلمم مثل هزا اللمل  ،اللشآن الىٍش

مً هخب اللشبُت كذًمها و خذًثها و ول ما ًخصل بأسشُف ؤلاراكاث و  كلى هؼاق أوظم

ىهاث و الفُذًىهاث مما ًخذم الللىم .  الخلفٍض

اإلاذوهاث و اإلالؼُاث اإلاعجمُت اإلاذمجت ،فزهشث ظلفا أن هزا اإلاششوق كباسة أما كً 

كً بىً آلي مً الىصىص اللشبُت اللذًمت و الحذًثت و اإلالاصشة مجخملت، و ول ما ٌشمل 

الترار الثلافي اللشبي ئلى الُىم، و اإلاششوق ال ًىلص أو ًلغي مً كُمت ما كامذ به بلع 

م و الحذًث الشٍشف، الششواث الخاصت في الىػً ا للشبي التي اهخمذ بدىظبت اللشآن الىٍش

و مجمىكت مً هبيرة مً ألادب اللشبي الزي التي أػلم كلحها اظم الىساق بل ًجب أن جلحم 

 بالزخيرة.

                                                           
 .  121، ص  هفعهكبذ الشخمً الحاج صالح : اإلاشحم 1
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أما باليعبت إلاذوهت الشصُذ اللغىي اللشبي فلذ بلغ حسجُل أهثر مً ملُىوي ولمت مً 

ً الشلش ىؼىكت كبر الىػً اللشبي، أفىاه ألاػفاٌ باللشبُت مىخىبت و م هما جمذ خُاصة دواٍو

 الجاهلي في مشهض البدىر اللشبُت بالجضاةش، و اإلاصؼلحاث الحذًثت في ملهذ الذساظاث 

ب بالشباغ و غيرها مً اإلاإظعاث ألاخشي. و ًلٌى الحاج صالح في هزا  و البدىر للخلٍش

ئال ما ًىجضه الللماء، فالجذًذ فحها هى  الشأن:" فالزخيرة هي هزه ألاكماٌ هفعها و لِغ فحها

،هما كلىا، فلؽ اللجىء ئلى الىظاةل آلالُت الجباسة و اظخغاللها هما حعخغل خالُا في حمُم 

،و هى أمش ظِعهم في جلذم اإلاششوق و ؤلاظشاق وجيرة 1اإلاُادًً التي حلالج فحها اإلاللىماث "

ً مً خالٌ جفادي كملُت الخىشاس في خُاصة اإلا  لؼُاث و اإلاذوهاث .الخخٍض

و بما أن الصفت آلالُت لهزا البىً هي آلالُت فال بذ أجها حعخلضم ما ٌعم  باللىام البرمجي 

م ئللاء  ، و هى كباسة كً مجمىكت مً البرمجُاث التي البذ مجها الظدثماس الزخيرة كً ػٍش

 أظئلت كلى الحاظىب، و هى هزلً وعم لدعُير كىاكذ اإلالؼُاث .

  الذخيرة اللغىية املحىسبة :أهداف  2.2

الزخيرة وىجها بىً مللىماث آلي هى جمىين الباخث اللشبي أهم هذف حععى ئلى جدلُله  

و غير اللشبي أًا وان و أًىما وان مً اللثىس كلى مخخلف اإلاللىماث بين واكم اظخلماٌ اللشبُت 

زُت ألادبُت و الللمُت و آلُت و في وكذ وحيز مما جظمىخه مصادس و أمهاث الىخب الترابىُفُت 

و ما ًضخش به ؤلاهخاج الفىشي اللشبي اإلالاصش في الىػً اللشبي أحمله مً خؼاباث و  الخلىُت،

ت بالفصحى في مخخلف اإلاُادًً. و كلى هزا ألاظاط فهى بىً للىصىص  اإلادشسة مداوساث كفٍى

   .2جمثل الاظخلماٌ الحلُلي للغت اللشبُت بالغت الحُت الفصحى أو اإلاىؼىكت ال بىً مفشداث،

ً للمفشداث و الىصىص  و فُما ًخص هزا البىً اإلادىظب، فان ما ًلىم به مً جخٍض

هى بمثابت ما ٌعم  كىذ اإلاهىذظين بلاكذة اإلالؼُاث الىصُت و التي ظخيىن مصذسا لللذًذ مً 

 اإلالاحم مجها :

 لزي ظُدخىي كلى حمُم اإلاعجم آلالي أللفاؾ اللغت اللشبُت اإلاعخلملت ا

التي وسدث في هزه الىصىص اإلاخضهت، و جدذد فُه ملاوي ول مفشداث اللشبُت 

                                                           
 . 155، ص1كبذ الشخمً الحاج صالح: بدىر و دساظاث في اللعاهُاث اللشبُت ، الجضء   1
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مفشدة باظخخشاج هاجه اإلالاوي مً العُاكاث التي ؿهشث فحها ئطافت ئلى 

 جدذًذاث الللماء .

  اإلاعجم آلالي للمصؼلحاث الللمُت و الخلىُت اإلاعخلملت بالفلل في بلذ واخذ أو

وسدث في هص واخذ كلى ألاكل و ًزهش ما ًلابله مً مصؼلح  حهت ملُىت أو 

ت  أما الزي لم ًزهش في الاظخلماٌ و وسد رهشه في باللغخين الفشوعُت و ؤلاهجليًز

معجم فلؽ، فِشاس ئلُه مم جىزُم مصذسه ، و هى معجم كام ًمىً ججضةخه 

و ما ًميز  ئلى ملاحم مخخصصت بدعب فىىن اإلالشفت و مجاالث اإلافاهُم،

الزخيرة اإلادىظبت أو هزه اإلالاحم آلالُت أجها كابلت إلطافت أًت مللىمت حذًذة 

أو هخاب حذًذ جشازُا أو ملاصشا، هما أجها كابلت للخلذًل هزلً ، و أهم هزه 

 اإلالاحم :

 . خي للغت اللشبُت  اإلاعجم الخاٍس

 ت  . )اللذًمت و الحذًثت(معجم ألالفاؾ الحظاٍس

 . معجم ألالفاؾ الجغشافُت 

 .معجم ألالفاؾ الذخُلت و اإلاىلذة 

  و اإلاشترهت و ألاطذادمعجم ألالفاؾ اإلاخجاوعت و اإلاترادفت. 

  : مساًا الذخيرة اللغىية املحىسبة و فىائدها 3.2

جخمثل أٌو ميزة في الاظخلماٌ الحلُلي للغت اللشبُت و ال حشبه ما جأحي به بلع  

اظخفاطتها و شمىلُتها بخغؼُت هزا الاظخلماٌ مخخلف مً أمثلت مصؼىلت، و زاهحهما اللىامِغ 

ممثل بىحىد  البلذان اللشبُت بامخذادها مً اللصش الجاهلي ئلى الىكذ الحاطش، فظال كلى أهه

ول الىصىص راث ألاهمُت اإلادشسة و اإلاىؼىكت اإلاعمىكت في آلاداب و الفىىن و الثلافت بصفت 

 كامت حشمل خت  الحُاة الُىمُت.

خمادها كلى ألاحهضة ؤلالىتروهُت في أخذر صىسها و ما ًدبلها مً الىظاةل زم ئن اك 

ت التي ًمىً أن جخضن همُت هاةلت مً مالًير الجمل و ألالفاؾ ، جمىجها مً  العملُت و البصٍش

فظال كً الاظخخشاج آلالي لجزوس اليلم و أوصاجها في ؤلاحابت كً مخخلف ألاظئلت بعشكت الظىء، 

 ليل باخث في أي ميان و أي صمان .أي هص مً الىصىص 
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تها في مجاٌ الذساظاث التي ًمىً أن جيىن الزخيرة اإلادىظبت مىؼللا لها،   فال بذ أما مٍض

ين ألاواةل، زم اللذد  أن للغت اللشبُت الحف ألاوفش مجها إلاا جخضهه مً هالم اللشب في كهذ اللغٍى

ت و أمثاٌ اللشب و  الهاةل ت و الشلٍش هالمهم اللفىي فظال كً الىص  مً الىصىص الىثًر

اللشآوي، التي ظخيىن بمثابت الاهؼالق مً الاظخلماٌ الحلُلي للغت اللشبُت الظخيباغ كىاهُجها و 

أوصافها، هما ًمىً مً خاللها دساظت جؼىس ملاوي اليلماث كبر اللصىس أو دساظت جشددها 

ت و أوصاجها في هخاب واخذ أو باليعبت للصش واخذ أو مإلف واخذ، و دساظت جشدد اإلاىاد ألاصلُ

اض و اإلاىطىكاث و دساظت أظالُب الىخاب في ول كذة هخب و دساظت صُغ الجمل بدعب ألاغش 

  كصش و ملالجت مذي احعاق سكلت الاظخلماٌ للمصؼلحاث .

 ، هما ٌعخؼُم الباخث جدبم الخؼىس الذاللي لليلمت و ملىاها في ول كصش مً اللصىس  

ب اإلاصؼلحاث و ئًجاد اللفف اإلاىاظب مً بين كششاث ألالفاؾ  و هى أمش ظِعاهم في جِعير حلٍش

اإلاخجاوعت في اإلالن  فُما ُوطم و اظخلمل بالفلل في اللشبُت مخفادًا بزلً الىادس مىه، فظال كلى 

أن رهش ول العُاكاث و اللشاةً التي وسدث فحها اليلمت اإلاعخلملت بالفلل جمىً مً طبؽ 

 إلالاوي الذكُلت و هي أهثر هجاكت و فاكلُت مً جدذًذاث اإلالاحم الحذًثت . ا

كلى أن الحاج صالح ًشي أهه ٌعخدُل هذا اللمل دون اللجىء ئلى الزخيرة؛ خُث ًمىً  

أن ًخصص حضء مجها للججاث اللشبُت اللذًمت و الحذًثت، فاللججاث اللذًمت ما وصلىا في هخب 

في معخىاها اللهجي باإلاىججُت ُام بمسح وامل الظخلماٌ اللشبُت ألاولين أما الحذًثت فبالل

اإلاخلاسف كلحها في هزا اإلاُذان، و بمىً أن جلام كلى هزه اإلاذوهت اللججُت دساظاث مفُذة حذا 

 باليعبت للفصحى و مً بين هزه الذساظاث :

 .جدذًذ اللذس اإلاشترن بين الفصحى و لججاتها اللذًمت و الحذًثت 

 ء الحُىاهاث و الىباجاث في ألاكالُم اإلاخخلفت.اهدشاف أظما 

  ت و الحشفُت و الصىاكُت و الفالخُت و غيرها ت الحظاٍس اهدشاف اإلاصؼلحاث اللفٍى

ت في اللججاث.  الجاٍس

 .جدذًذ أوصاف الىؼم اللهجي و دساظت ؿىاهش الخفت في اللججاث 

  في حمُم معخىٍاتها(دساظت ملاسهت بين الفصحى و اللججاث(. 
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التي جخيىن مجها اليلماث و ول الصُغ التي  ول اإلاىاد ألاصلُتخصش  كلى رلً أهه ًمىًصد  

 صُغذ وفلها مم جدذًذ دسحت شُىق ول واخذة مجها و هزا بزهش كذد ألالفاؾ التي جذخل فحها 

ًدصش ول أهىاق التراهُب اللشبُت و كذد اإلاشاث التي جـهش فحها هزه ألالفاؾ. و مً حهت أخشي 

ت بلظها و أظبلُتها التي اظخ لت فلالت في جدذًذ أولٍى لملذ في الىالم الفصُذ بالفلل، و هي ػٍش

 هـشا لىثرة اظخلمالها أهثر ما حلخمذ في حللُم اللشبُت لألػفاٌ و غير الىاػلين بها.

ت فُمىً أن جفُذ مجها مثل الذساظاث   أما فُما ًخص الذساظاث ألاخشي غير اللغٍى

خ الحظاسة اللشبُت  خُت و خاصت جاٍس خ الفىش اللشبي الاحخماعي و الللمي و الذًني، و الخاٍس و جاٍس

هزلً الذساظاث الاحخماكُت و الىفعُت الاحخماكُت بدصش مجاالث الخصىساث الخاصت بيل فئت 

خلماٌ ألالفاؾ و ألاظالُب و غيرها في ول كؼش أو ئكلُم كبر اللصىس و دساظت مً خالٌ اظ

ت و ملشفت مذي احعاق سكلتها و جشددها في الخؼاباث جفاكلها  و مذي جأزيرها كلى اللىاصش اللغٍى

الشظمُت، هما ًمىً هزلً و مً خالٌ اظخلماٌ الىاط للغت سصُذ الذساظاث الاكخصادًت و 

ت أخشي جخمثل في جشحمت ألاكماٌ الهامت اللمشاهُت و الحظاس  ٍت، هما أن للمششوق  أًظا مٍض

     بلغاث أخشي .

  الىظائف ألاساسية للذخيرة اللغىية املحىسبة: 4.2

، أو هُف  ئن اإلالصىد بالىؿاةف ألاظاظُت للزخيرة اإلادىظبت هى فُم جخمثل بشاغماجُتها 

فمارا ًا جشي هىؿفها كملُا في حمُم اإلاجاالث ؛ خُث ًدعاءٌ الحاج صالح كً هزا فُلٌى : " 

 ُف ًمىً أن وعدثمش الزخيرة أن جلىم به مً وؿُفت بىاء كلى هزه اإلاضاًا، أو بلباسة أخشي ه

ظبم  ، و ؤلاحابت كً هزا خعبه ظخفعش مذي التزامىا بأهم ألاوصاف التي 1و جىؿف كملُا؟ "

ت الىابلت كً الاظخلماٌ الحلُلي زم الصفت آلالُت في مباششة الزخيرة  رهشها و هى صفت الحٍُى

 و الخفاكل ملها، و ًمىً أن هىسد وؿاةف الزخيرة ألاظاظُت هما ًلي : و 

 كً  الزخيرة جدصُل مللىماث جخص اليلمت اللشبُت كادًت واهذ أم مصؼلحا، فخجُب

الدعاؤالث التي ًمىً أن جذوس بزهً الباخث مثل: هل جىحذ "ط"  معخلملت ظىاء 

؟ و أًً ؿهشث و بأي ملن  في ول واخذ مً مصادس مىؼىكت أو مىخىبت أو الازىين ملا

أو: ما هى  اإلاجاٌ اإلافهىمي الزي جيخمي ئلُه  وحىدها و ما هي العُاكاث التي وسدث فحها؟.

                                                           
1

 . 044الحاج صالح :بحوث و دراسات في اللسانيات العربية، الجزء األول، ص عبد الرحمن 
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ت أو "ط"؟ و هل لها مشادفاث  و ما هي ؟ زم ما هي اإلالابل أو اإلالابالث لها باإلهجليًز

أو ملن  آخش؟ و مت  اخخلفذ آلخش أو : مت  وسدث باإلالن  الفالوي  الفشوعُت ئن وحذث؟.

 .مشة ئن خشحذ كً الاظخلماٌ بهزا أو بهزه اإلالاوي؟ 

  رلً  بىاظؼت الزخيرة اإلادىظبت ًمىً جدصُل مللىماث جخص الجزوس و صُغ اليلم، و

باإلحابت كً ألاظئلت الخالُت: هل وسدث اإلاىاد ألاصلُت أ ب ج د .... في الاظخلماٌ كىذ 

مإلف أو مخيلم خاصت، و ما هي اليلم التي صُغذ كلحها و اظخلملها هزا اإلاإلف؟ ارهش 

حمُم اليلم التي صُغذ كلى صُغت: أ، أو  ب، أو ج، أو د مم ؤلاشاسة ئلى مذلٌى ول 

لالُت بفخذ الفاء، واخذ مً هزه الي
َ
ْللت بظم الفاء و ظيىن اللين أو ف

ُ
 لم هصُغت ف

و زاهُا جشددها باليعبت ئلى و بزلً حلشف أوال دسحت شُىق اليلمت حغشافُا في وكذ ملين، 

كصش واخذ أو مإلف واخذ. و ًمىً أن ًدصش العإاٌ: هل وسدث "ط" في اللصش 

و بزلً حلشف  في ول خالت. عُاكاثالأًً و ما هي و أو كىذ الجاخف اللباس ي و أًً 

   . 1اإلالاوي ألاظاظُت الشاتلت في ول صُغت بذون اظخثىاء

  جدصُل مللىماث جخص أحىاط اليلم، والعإاٌ كً أظماء ألاكالم أو اإلاصادس أو

ذة و غيرها،  و الصفاث الخاصت بمجاٌ ألافلاٌ الثالزُت أو الشباكُت اإلاجشدة و اإلاٍض

و غير رلً مً أحىاط اليلم الىاسدة في أي هص  )ألالىان و اللُىب و أي خلُت (مفهىمي 

 ملين و في أي صمً .

 مللىماث جخص خشوف اإلالاوي و ئخصاؤها. جدصُل 

 .ٌب الزي وسد في الاظخلما  جدصُل مللىماث جخص اإلالشَّ

 الحُت و الجامذة و الصىس البُاهُت  و ألاظالُبىماث كً صُغ الجمل جدصُل ملل

 شبُت.الل

 و البدث كً ألفاؾ كشبُت ، ث جخص اإلافهىم الحظاسي أو الللميجدصُل مللىما

 ، و في هزا الخدصُل هجذ أسبم خاالث ممىىت له و هي :خغؼُت اإلافاهُم الللمُت الحذًثتل

 :هل جىحذ ولمت كشبُت للذاللت كلى مفهىم ملين خاص بالؼب أو  الحالت ألاولى

ت أو الفشوعُت  ت أو غير رلً ، اإلالبر كىه باإلهجليًز البُؼشة أو الهىذظت اإلالماٍس

 بىزا، و رلً في ؤلاهخاج اللشبي اإلالاصش؟.

                                                           
 . 121كبذ الشخمً الحاج صالح : اإلاشحم العابم، ص  1
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  الحالت الثاهُت: هل ًىحذ هزا اإلافهىم و ما ًلاسبه في هص كذًم ملين مثل

رلً مً خالٌ اليلمت اللشبُت التي حاءث و  أو ابً الهُثم ...؟ مإلفاث ابً ظِىا

بين مفهىم في الجىاب العابم، و ًمىً كلى أظاظه أن هدبين الفىاسق الذاللُت 

 اليلمت اللشبُت كىذ اللذماء و اإلافهىم الحذًث بالعُاكاث.

  :مفاهُم ما هي ألالفاؾ اللشبُت التي واهذ جذٌ كىذ اللذامى كلى الحالت الثالثت

سبما ال ًيىن لها ملابل باللغاث ألاحىبُت، و هى ش يء هثير مثل الحشهت و العيىن 

 و خشوف اإلاذ في صىجُاث اللشبُت.

 ماهي ألالفاؾ الذخُلت التي لها ما ًلابلها في اللشبُت و مارا واهذ  :شابلتالحالت ال

 دسحت شُىق هزه و جلً؟. 

خظىس حمُم طشوسة و أهمُت كلى أن الحاج صالح ًإهذ دوما كلى 

فُلٌى : " و العُاكاث التي ًشد فحها اللىصش اللغىي في حمُم هاجه الحاالث .

أن هلفذ هـش اللاسب ئلى ألاهمُت الىبري التي جىدعحها العُاكاث و  ًدعً ههىا

مً ثحدًد مقصىد ثمكً الباحث اللغىي هي وحدها  خصشها باظخفاطت فاجها

أو في أهثر مً ميان و كذ ًيىن ملصىده مجها  هصهمستعملها في مكان معين مً 

،و ألن اإلالصىد غير اإلالن  اإلاعجمي اللادي فال ظبُل 1شِئا آخش في ميان آخش "

التي وسد فحها اللىصش اللغىي. ئلى جدذًذه بذكت ئال بالشحىق ئلى حمُم العُاكاث 

 ًمىً أن ًدصل الباخث كلى حمُم ظُاكاث اإلافشدة في كذة مىاطم ئال  و ال 

 . باللجىء ئلى رخيرة آلُت لِغ غير
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 طريقة إهجاز الذخيرة اللغىية املحىسبة: 5.2

أما كً هُفُت ئهجاص الزخيرة اإلادىظبت فىـشا للطخامت اإلاهىلت التي جخصف بها هزه  

الخيالُف الباهـت التي ًخؼلبها ئهجاص هزا اللمل الجباس فان ألاخيرة ، و بالخالي ضخامت الجهىد و 

الحاج صالح أولى هزه اللظُت اهخماما هبيرا و اسجأي أن جيىن هُفُت ؤلاهجاص خعب اإلاخؼؽ 

  آلاحي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حىسبة الذخيرة اللغىية

 الكيفية املثلى

 جىصَم اإلاهام 

 الجاملاث و ولُاتها و ملاهذها

 الجاملاث و ولُاتها و ملاهذها مشاهض البدىر

 ًخم كبر هذواث و مإجمشاث جأظِعُت

 بلذها جأحي مشخلت الخيعُم و اإلاخابلت

 ًخم كبر اإلاشاخل الخالُت

 العمل و ثىظيمه و ثيسيقه كيفية ثىزيع

ً الفشق و ئكذاد الخجهيز الالصم  جيٍى

م مً اإلاماسظين و الاخخصاصُين  ئوشاء فٍش

 اكخىاء مجمىكت مً ألاحهضة

 الحصص جىصَم

 جىـُم اللمل و جخؼُؼه و جيعُله

 بشمجت اللمل

 خصش ما خىظب مً الترار 

 بشمجت الترار و جىصَله كلى اإلاشاسهين

 ؤلاهخاج الللمي و ألادبي اإلالاصش

 جذسج اللمل و اإلاخابلت

 و هذا ال ًتم إال بتعاون فريق مً اللساهيين و الحاسىبيين

 مخطط ًىضح كيفية إهجاز مشروع حىسبة الذخيرة اللغىية
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ت اللشبُت   و كلُه فان الحاج صالح اكترح هُفُخين مخياملخين لحىظبت الزخيرة اللغٍى

 : 1و ئهجاصها كلى أسض الىاكم

  زم الخيعُم كذد ممىً مً اإلاإظعاث  هُفُت مثلى ًخم فحها جىصَم اإلاهام كلى أهبر 

و اإلاخابلت، و ألن اإلاششوق ال بذ له مً جيازف و جـافش الجهىد ، فاهه كلذث في الجضاةش 

م ، و أحمم مً 1111الىذوة ألاولى مً أحل ئسظاء اإلابادب و ألاظاظُت إلهجاصه ظىت 

ألهه الحل  اللشبُتالللمُت سة ئششان أهبر كذد مً اإلاإظعاث شاسن في الىذوة كلى طشو 

ل الزاحي وحب كلى ول مإظعت مثل الجاملاث بيلُاتها   ألاوعب، و كلى أظاط الخمٍى

و ملاهذها و دواةشها اإلاخخصصت و مشاهض البدىر ، و هزلً الششواث رواث اليشاغ 

  الللمي و الخلني جخخص باهجاص حضء مً اللمل اإلالذم لها.

 الِفشق و ئكذاد  هُفُت جىصَم اللمل و جىـُمه و جيعُله؛ ً في هزه اإلاشخلت ًخم جيٍى

ت و اإلاادًت التي ًيبغي جىفيرها، و التي جيىن بالشيل  الخجهيز الالصم مً الىظاةل البشٍش

 الخالي:

  م مً الاخخصاصُين و اإلاماسظين كذده ًتراوح مً خمعت ئلى كششة ً فٍش جيٍى

غ  مماسظين مهمتهم ئدخاٌ اإلالؼُاث في راهشة الحاظىب أو بملن  آخش جفَش

ت؛ خُث أن هزه  الىخب و الذساظاث و الخؼاباث و غيرها في ألاكشاص الزاهٍش

ين و مهىذس ي الحاظىب.  اللملُت جيىن مشترهت بين اللغٍى

 ت مىلىلت، و أحهضة مسح ، لخمىين اكخى اء ألاحهضة مً خىاظِب و سواةض راهٍش

ت اإلاخىفشة، فيلما جىفشث ألاحهضة بشيل هبير وان  الباخثين مً مسح اإلاادة اللغٍى

ني أظشق.  اإلاشدود بؼبُلت الحاٌ أهبر و اللمل الخخٍض

  ذ جىصَم الحصص بدُث ًيىن ليل مإظعت الحم في اخخُاس اإلالؼُاث التي جٍش

جها بدعب أولىٍاتها، و رلً لخخمىً مً اظدثماسها و كالحها هملؼُاث ج خٍض

و ًلترح الحاج صالح أن جخىفل ول مإظعت مشاسهت  كلمُت لالظخفادة مجها.

ً كذد مً الىخب الترازُت ، خُث جيىن جلترخها اللجىت الذولُت للمششوق بخخٍض

مما ًدفضها كلى ، اإلاإظعتاإلاإلفاث الترازُت اإلالالجت لها كالكت باخخصاص 

 في أكصش وكذ.هما و هىكا و ئهجاص مهمتها 
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  م لجىت مدلُت داةمت في ول دولت؛ جىـُم اللمل و جخؼُؼه و جيعُله كً ػٍش

، و الخيعُم بين اإلاإظعاث خُث جلىم اللجىت باإلاخابلت الللمُت و الفىُت لللمل 

 و بالىىكُتاإلاشاسهت و بالخالي فهي حعهش كلى اظخمشاس اللمل في أخعً الـشوف 

 اإلاؼلىبت ، و رلً بدبادٌ آلاساء و الخبراث و اكتراح الحلٌى للمشاول الؼاسةت 

شا في احخماق مشة واخذة في  و خاصت الخلىُت مجها. كلى أن جلذم ول لجىت جلٍش

 العىت.

 1للمل : و ًخظمً زالر أمىس أظاظُتبشمجت ا : 

  في ألاهترهِذ ألاٌو ًخمثل في خصش الترار اإلادىظب أي ما أدخل ألامش

مثل ألاكماٌ التي كامذ بها ششهت صخش اللاإلاُت و اإلاجمم  ظلفا،

فلذ اهخم بالشلش اللذًم خاصت، و ششهت  الزي مشهضه أبى ؿبي الثلافي

و كلُه فان أٌو خؼىة ًجب  وىظمىط بذبي و ششهت الترار بلّمان.

ت مً  ً اإلاذوهاث اللغٍى أن جلىم بها اللجىت الذولُت هي خصش كىاٍو

ت، و جشظل هزه اللىاةم ئلى ول اإلاإظعاث هص ت و هثًر ىص شلٍش

 اإلاشاسهت في هزا اإلاششوق.

  ألامش الثاوي ًخمثل في بشمجت الترار غير اإلاىحىد كلى ألاهترهِذ، فخلىم

اللجىت الذولُت بجشده ، كلى أن ًيىن مدللا و مؼبىكا، و ًخم رلً 

 وفم ألاظغ الخالُت:  

 ظىت. 52ظىت ئلى  92جلعُمه ئلى كصىس كصير مً  _

 داخل ول كصش ، ًيىن جلعُم حغشافي؛ أي ئلى بلذان. _

 و ول كصش هجذ مُادًً كامت زم خاصت.داخل ول بلذ  _

 

 

 

 

                                                           
ٌ  بدىر و دساظاث فيكبذ الشخمً الحاج صالح :  1  . 121، ص اللعاهُاث اللشبُت، الجضء ألاو
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 و ألادبي و الفني و الخلني:  لمياإلالاصش الل ألامش الثالث ًخمثل في ؤلاهخاج

ئطافت ئلى ؤلاهخاج اللغىي ، فُخىفل ول مشاسن بدُاصة ئهخاحه الخاص

 اإلاىؼىق و اإلادشس مً ػشف الصحافت و اإلاعمىكت و اإلاشةُت.

 ين : معخىي  : جخم مخابلت و جلُُم أكماٌ اإلاشاسهينجذسج اللمل و اإلاخابلت كلى معخٍى

الخىـُم اإلاخفم كلُه، فللى اإلاعخىي اللؼشي  كؼشي و معخىي دولي خعب ما ًلخظُه

ت و رلً في احخماق حللذه ول ظخت أشهش للىـش في ئهجاص  جخىفل باإلاخابلت اللجىت اللؼٍش

ول مإظعت، و ًدصل الخلُُم كلى ًذ مجمىكت خبراء، أما كلى اإلاعخىي الذولي 

 فخخىلى اإلاهمت لجىت مً الخبراء مخفشكت مً اللجىت الذولُت الذاةمت.

 : 1كمل اإلاخابلت و الخلُُم و هيهىان ملاًِغ اكترخها الحاج صالح ٌلخمذ كلحها  و 

  ين ال ًذخل في ألاهترهِذ ئال الىصىص التي جم جصحُدها كلى ًذ اللغٍى

م .  الزًً ًخىاحذون في ول فٍش

  م باإلابادب الللمُت للحُاصة و ئزباث مشاكبت مذي اخترام ول فٍش

 اإلاإلف و كصشه و ئكلُمه  (ه ملاًِغ الخلشف كلى الىص أو مصذس 

 . )مُذان الىص و غير رلً مً اإلالؼُاث التي حعخذعي الحظىس و 

  مشاكبت همُت الىصىص التي أخزث ول مإظعت أن جخيلف بدُاصتها

 ول ظخت أشهش .

خالصت اللٌى فُما ًخص مششوق الزخيرة اإلادىظب ،أن هزا ألاخير ٌلذ بىيا آلُا 

، ًخم فُه ادخاس هم هاةل مً الىصىص اإلادشسة واإلاىؼىكت التي حلىد  2ضخما للغت اللشبُت

 بالفاةذة كلى الباخثين و اإلاخللمين مهما وان معخىاهم و جخصصهم، ٌعخدم كشاساث ظُاظُت 

و ظُادًت فلؽ ليي ًشي الىىس في أكشب وكذ، فهى لِغ مجشد مىخبت ئلىتروهُت هما ٌلخلذ 

هبيرة مً كىاكذ البُاهاث ، بامياجها الخلامل مم اللغت بل بشامج كاةمت كلى مجمىكت البلع 

اث اللغت ، بذءا بالخدلُل الحاظىبي الصىحي و اهتهاء  اللشبُت دساظت و جدلُال كلى حمُم معخٍى

و كلُه فان فاةذجه كـُمت حذا فظال كلى جفلُله كمل اإلاجامم  بالخدلُل الحاظىبي الخذاولي.

ت التي حعهم في حمم اإلاصؼلحا جها، و بالخالي فاهه ظُلض ي كلى ش يء اظمه الخؼأ اللغٍى ث و جذٍو

                                                           
 . 121، ص اإلاشحم العابمكبذ الشخمً الحاج صالح : 1
 خاصت و أن ألاسدن التي حلذ الشاةذة لحذ آلان، باهجاصها بىابت ألسبلمئت هخاب ًمىً جصفده كبر ألاهترهِذ .2
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اللغىي خاصت في الىظؽ الاحخماعي، و ظُيىن خال أمثال إلاخخلف اإلاشىالث التي حلتري خاصت 

    حللُم اللغت اللشبُت للىؼاكين بها و بغيرها .

 

 

 

 

     

  



 الفصل الثالث: حهود عبد الرحمن الحاج صالح في تعليمية اللغات

 قراءة في بعض قضايا التعليمية أوال: 

 قضايا التعليمية عند عبد الرحمن الحاج صالحثانيا: 

 استثمار مفاهيم النظرية الخليلية في تعليم اللغة العربيةثالثا: 
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 في الخعلُمُت كشاءة في بعض كضاًا: أوال 

 : : ضبط املصطلح 1

 : لغت 

في َظا الهطغ،  الطًُت َهي مطضع  ٖثر اؾخهماله  بالىكغ بلىالخهلُمُت 

 لخاظاث الىاؽ اإلاسخلُت ، َماصة الخهلُمُت مً الخهلُم و هي مشخٓت مً الُهل 
َ" نَ 

 
َحهلُما و نَ  لم َه الهَ م َل

 
َل

 
َما،ٖ٘ظ َ اب 

 
َنَ و ؤ

 
ًَ  هَ م َل َهَ اٍ َخَ ب

 
 .. و نلم به ، ٖؿمو : شهغ، .هَ م َل

 .1غ ؤجٓىه ، ٖخهلمه... "و ألام

 (Didactiqueالُغوؿُت َةن ٗلمت)صًضاٖخُٚ  َظا في اللًت الهغبُت، ؤما في اللًت

ٓي و  لىخهلم ؤي ٌهلم بهػىا بهػا ، ؤو ؤحهلم مىٚ و ؤنلمٚ  هيؤضلها بيٍغ

لمت، حهني الخهلُم ، بهض   (Didskoًضاٖخُٚ حهني ؤحهلم ، و ٗلمت صًضاؾً٘)صٗو

ِ اللًىي هيخٓل بلى الاضؿلح. َالخضًض نً الخهٍغ

   : اصطالحا  

ـ و جٓىُاجه و ألشٙاٛ مىاِْ الخهلُم، حهني  " الضعاؾت الهلمُت لؿّغ الخضَع

َالتي ًسػو لها الخلمُظ ْطض بلىى ألاَضاٍ اإلايشىصة ؾىاء نلى اإلاؿخىي الهٓلي 

ي "  ؤَوالخس ي  ؤَوالاهُهالي  ؤَو َ.2الخٗغ

َ Didaqtiqueو في اللًت الهغبُت جىظض نضة مطؿلخاث مٓابلت للمطؿلح ألاظىبي 

ًمغصَ  و لهل طلٚ  ،ألامغ ألاٛو َى حهضص مىاَل الترظمت، ؤما ألامغ الشاوي َهى ٍ بلى ؤمٍغ

َةطا جغظم اإلاطؿلح لًت اإلاطؿلح ألاضلي، ؤم في اللًت الهغبُت، ، ؾىاءقاَغة التراصٍ

بلى لًت ؤزغي هٓل التراصٍ بلحها، و مً طلٚ حهضص اإلاطؿلخاث اإلاؿخٓاة مً اللًت 

ؿاوي َو ت في شٓحها البًر ٙي، و الشىاَض نلى َظٍ الكاَغة ٖشحرة الاهجلحًز في  ألامٍغ

ت ؤم بالُغوؿُت، و َما اللًخان اللخان ٌؿخٓي  ألامغ لٔ ؾىاء حه الهغبُت  باإلهجلحًز

هجض  لظا َةهىامجهما الُ٘غ الهغبي اإلاهاضغ نلى جىىم زؿاباجه و اإلاهاٍع اإلاخهلٓت به . 

َ:Didaqtique  3 اإلآابلت إلاطؿلحاإلاطؿلخاث الخالُت

 حهلُمُت  -

ـ  -  نلم الخضَع

 حهلُمُاث -

                                                 
 .1151الُحروػ آباصي : الٓامىؽ اإلادُـ ، بحروث ،لبىان، صاع ال٘خب الهلمُت،ماصة "نلمه" ص  - 1
ـ، جدلُل الهملُت الخهلُمُت، ؽ - 2 ج :مضزل بلى نلم الخضَع ،صاع ال٘خاب الجامعي،الهحن ؤلاماعاث 1مدمض الضٍع

 .15،ص 2003الهغبُتاإلاخدضة،
ت  - 3 غ : حهلُمُت الىطىص بحن الىكٍغ  .8و الخؿبُٔ ، صبشحر ببٍغ
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 نلم الخهلُم -

ؿُت  -  الخضَع

 الضًضاٖخُٚ  -

الاؾخهماٛ، َُي الىْذ الظي ازخاع بهؼ في خُض بن َظٍ اإلاطؿلخاث جخُاوث 

ً ي لسـ في اإلاطؿلح ، هجض باخشحن آا أَلبالباخشحن اؾخسضام مطؿلح صًضاٖخُٚ ججى زٍغ

ـ ً ٌؿخهملىن مطؿلح حهلُمُاث مشل و نلم الخهلُم ، وباخشحن  ٌؿخسضمىن نلم الخضَع آزٍغ

اغُاث . َلؿاهُاث و ٍع
ا ؾىت  (J.c.Ganonحان هىد غاًىىن )ٍ و ْض نغَ  الخهلُمُت في صعاؾت له ؤضضَع

َ: 1م بهىىان "صًضاٖخُٚ ماصة " ٖما ًلي1973

َبشٙالُت بظمالُت وصًىامُت جخػمً : 

ؿها.جإمل و جُ٘حرا في ؾبُهت اإلااصة الضعاؾُت و ٖظا في ؾبُهت و  -  ياًاث جضَع

ً اإلاهؿُاث اإلاخجضصة و اإلاخىىنت الخطىضُت، اهؿلْا ماتها بنضاصا لُغغُ -

 البُضايىظُت ، و نلم الاظخمام. اؾخمغاع لهلم الىُـ َوب

ؿها . - ت و جؿبُُٓت للُهل البُضايىجي اإلاخهلٔ بخضَع  صعاؾت هكٍغ

ها  : " وهني بالهملُت الخهلُمُت في مجاٛ البدض ، ٗل ْاثل م 1977( Gageواج )و ٌهَغ

ٓها آلازغ، و ًخػمً َظا  جإزحر ًدضر بحن ألاشخاص و حهضٍ بلى حًُحر الُُُ٘ت التي ٌؿلٚ َو

اثُت  –في بؾاع الخإزغ اإلاخباصٛ بحن ألاشخاص  –الخجضًض  َاؾخصىاء مسخلِ الهىامل الُحًز

و الاْخطاصًت التي جازغ في ؾلٕى ألاَغاص، مشل ببهاصَم نً نملهم ؤو خغماجهم مىه، َالخإزحر 

اإلآطىص بطن ، َى الظي ٌهمل نلى بخضار حًحراث في آلازغ بُػل وؾاثل جطىعٍت مهٓىلت، ؤي 

ٓت التي ججهل مً ألاشُاء و ألاخضار طاث مًؼي باليؿبت لألَغاص  "  َ.2بالؿٍغ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

                                                 
غ :اإلاغظو الؿابٔ ، ص  - 1  . 09بشحر ببٍغ
غ :اإلاغظو هُؿه ، ص غمً  - 2  . 54بشحر ببٍغ
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اضؿلح ْضًم ظضًض ؛خُض اؾخسضم في ألاصبُاث  Didaqtiqueحهلُمُت  نلى ؤن لُكت

ت مىظ بضاًت الٓغن الؿابو نشغ ، و َى ظضًض بالىكغ بلى حهضص صالالجه التي ً٘دؿبها ختى  التربٍى

خىا الغاًَ و خؿب الؿُاّ الظي  الٙلمت في نلم التربُت ؤٛو ٌهٍغ َُه ، َٓض اؾخسضمذ َظٍ ْو

في بدثهم خٛى w .Ratichساجِش و  k. Helwigهُلفج م مً ْبل ٗل مً ٖشىٍ  1613مغة ؾىت 

ٗاهذ حهني  وشاؾاث عاجِش الخهلُمُت،و ْض اؾخسضمىا َظا اإلاطؿلح ٖمغاصٍ لًُ الخهلُم ، و 

ؾىت  Kamensky وامىِعيياؾخسضمه نىضَم هىنا مً اإلاهاٍع الخؿبُُٓت و الخبراث ، ٖما 

آزغ  ، خُض ؤغاٍ بلى حهلُم مسخلِ اإلاىاص الخهلُمُت ؤمغا الىبري  الذًذاهخُيام في ٖخابه  1657

َ .1و َى التربُت بانخباٍع َىا ًماعؾه اإلاهلم 

َ

ت للخهلُم وغهذ مً ؾٍغ الُُلؿٍى ألاإلااوي  نلى ؤن ألاؾـ الهلمُت للخهلُمُت ٖىكٍغ

ٚ َحرباعث ضٍع ،خُض اؾتهضَذ جغبُت الُغص مً زلٛ )م 1841ـــــ  F. Herbert ) 1770ٍَغ

اليشاؾاث اإلاخهلٓت بالخهلُم َٓـ،ؤو بمهنى آزغ هي ٗل ما ًٓىم به اإلاهلم مً وشاؽ ، و ما 

ت لتزوٍض اإلاخهلم باإلاهاٍع و بالخالي َةن الىقُُت ألاؾاؾُِت للخهلُمُت  ًخسظٍ مً ؤؾالُب غغوٍع

َُل وشاؾاث اإلاهلم في اإلاضعؾت .هي جدل

َ

ً قهغ جُاع التربُت الجضًضة بؼنامت و مو بضاًت الٓ  J.Deweyحىن دًىي غن الهشٍغ

ت للخهلم  ض ؤَمُت اليشاؽ الخي و الُهاٛ للمخهلم في الهملُت الخهلُمُت مهخبرا الخهلُمُتهكٍغ لُٖا

ا مً البُضايىظُا،َو  .2ال للخهلُم  ٓ ً مً نض  الضًضاٖخُٚ ش َىإ  و َىإ مً الهلماء اإلاهاضٍغ

 . م  Lalande   1989الالهذ مً اؾخسضمه مغاصَا لها 

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

                                                 
اصي :جدلُل الُهل الضًضاٖخُٙي ـــ مٓاعبت لؿاهُت بُضايىظُت، صعاؾاث،الهلىم ؤلاوؿاهُت و الاظخمانُت،اإلاجلض  - 1 نابض بَى

 .  368، ص 2012، 2،الهضص 39
 . 68،ص 1عبي و آزغون : معجم نلىم التربُت مطؿلخاث البُضايىظُا و الضًضاٖخُٚ،ؽ نبض اللؿُِ الُا - 2
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نلم مؿخٓل بىُؿه ، وله نلْت   هاالٓٛى بج ىاُم٘ىنلى ؤهىا لى هكغها آلان بلى الخهلُمُت َ

اجه و ؾغاثٓه ظىاهب مخهضصة وؾُضة بهلىم ؤزغي و َى ًضعؽ الخهلُم مً  : مدخىٍاجه و هكٍغ

َ،صعاؾت نلمُت ،و َى في مُضان حهلُم اللًت ًبدض في ؾاالحن مترابؿحن ببهػها : ماطا هضعؽ ؟ 

َو ُِٖ هضعؽ؟ .

َ

َٛو ًخهلٔ باإلااصة الضعاؾُت مً خُض ٖمها و ُُٖها، و بالىكغ بلى معجمها َالؿااٛ ألَا

ا و ؤضىاتها ، و بجغص ألابيُت ؤ تو صاللتها و هدَى و اإلاُاَُم التي جخماش ى مو  1و ألاشٙاٛ اللًٍى

ٖشحرا مو   التي جخضازلالخؿبُُٓت اخخُاظاث اإلاخهلمحن ، و ججُب نلى َظا الؿااٛ اللؿاهُاث 

َالخهلُمُت.

َ

ل  َؤما الؿااٛ الشاوي َُخهلٔ بخدضًض هىنُت اإلاخهلمحن و خاظاتهم و مُىلهم زم جدٍى

ت و مُاَُم، زم جُُُ٘ها بما ٌؿخجُب للمخهلمحن  ؤو جغظمت َظٍ الخاظاث و اإلاُٛى بلى ْىالب لًٍى

غة، و لإلظابت نً  ت و ألاَضاٍ و الىؾاثل الخهلُمت اإلاخَى َظا الؿااٛ  " هلجإ بلى نلم الىُـ إلاهَغ

مىطط مً ؤظل البدض نً هما ًم٘ىىا اٖدشاَه خٛى الخهلم نامت ، و حهلم اللًت زاضت، ؤما 

اثىلجإ بلى َ للًت  ىا ماػالذ جىا نلم اللًٍى ٖب اإلاماعؾت و لٙي هخإٖض مً ؤن مىاهجىا ؤو ؾْغ

ت الصخُدت، َة ت " التربٍى ت التربٍى َ. 2هىا هلجإ بلى الىكٍغ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 َظا بطا ؤزظها باالنخباع حهلُم اللًاث . - 1
غ :  - 2 ت، اإلاجلض الشاوي ، مجاٛ اللًت ألاوؾو ، جدٍغ صًُُض ول٘جز : اللًاث الشاهُت ُِٖ هخهلمها و وهلمها ، غمً اإلاىؾىنت اللًٍى

َ.520، ص 1999ي الضًً خمُضي،نبض هللا الخمُضان، ظامهت اإلالٚ ؾهىص ،ن .ٗىلىج،جغ: مخ
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 الخعلُمُت : اهخماماث: 2

 

ب اؾتراجُجُاث بُضايىظُت  الضًضاٖخُٚ  نلم جؿبُٓي مىغىنه جدػحر و ججٍغ

و، و بهظا َه نلم ًغمي بلى جدُٓٔ َضٍ نملي ال ًخم بال  َىلدؿهُل بهجاػ اإلاشاَع

باالؾخهاهت بالهلىم ألازغي ، ٖهلم الاظخمام و نلم الىُـ و نلم التربُت و اللؿاهُاث 

ب و جٓضًم و جصخُذ  الخؿبُُٓت ،بطن َهي نلم بوؿاوي بظغاجي حهخم بةنضاص و ججٍغ

تالاؾتراجُجُاث البُضايىظُت التي جدُذ بلىى ألاَضاٍ الهامت و الىىن َ. 1ُت لألهكمت التربٍى

ؤن حهخم الباخض اإلاخسطظ جخؿّغ الخهلُمُت بلى نضة مىغىناث ، بط ًمً٘ خُض 

َحها بهضة اَخماماث ال جىدطغ في اإلااصة وخضَا ، و بهما جمخض لدشمل ٗل ما ًخهلٔ 

في جغابـ و جىاؾٔ و اوسجام بحن  ،بالهملُت الخهلُمُت في مسخلِ ؤبهاصَا و مؿاعاتها

م ، و ًمً٘ ببغاػ ؤَم اإلاىغىناث التي ا اإلاٙىهت لىكام الخهلُم و الخهلَغمسخلِ نىاض

َ:2جخؿّغ بلحها الخهلُمُت في الىٓاؽ آلاجُت 

 مً َم ؟ؤضًاع ؤم ٖباع؟ و ما َى مؿخىاَم اإلاهغفي،  معشفت عُىت املخعلمين ،َ

تهم الؿابٓت  بمىاص الخسطظ الظي ًضعؾىهه، و باإلااصة التي ؾُضعؾىجها و مهَغ

مجضصا؟ و ما هي زطىضُاتهم الىُؿُت و الاظخمانُت ، و زطاثطهم ٖجمانت مً 

 .و الخطاثظ اإلامحزة لهم ٖإَغاص ؟اإلاخهلمحن ًػمهم ْؿم واخض؟ 

ُت مخىىنت في الخهلُمُت  الباخض َاإلظابت نً َظٍ ألاؾئلت جخؿلب مً مطاصع مهَغ

ت هُؿُت اإلاخهلمحن و خاظاتهم،ٗالؿُٙىلىظُا  يىظُا الؾدشماع ؤخضر ، و البُضاإلاهَغ

ت اإلالثمت التي جُي بالًغع  اث ختى ًدؿنى للمماعؽ ازخُاع الؿّغ التربٍى الىكٍغ

. و مً َىا َةن البدض البدض الضًضاٖخُٙي اللًىي حهخم بــــ " باإلاخهلم مً اإلايشىص

ُه مً اإلااصة،و مً خُض نلْاجه  خُض خىاٍَؼ ،و بًٓانه و ؤؾلىبه في الخهلم ، و مْى

َو اؾخهماله للًت .. و ًمً٘ ؤن هػُِ بلحها ْضعاجه الهٓلُت و شخطِخه  باإلادُـ

َ.3 و مؿخىاٍ الخهلُمي "

َ

 َ

                                                 
 .69نبض اللؿُِ الُاعبي و آزغون : معجم نلىم التربُت ، مطؿلخاث البُضايىظُا و الضًضاٖخُٚ،ص - 1
ت و الخؿبُٔ، ص  - 2 غ : حهلُمُت الىطىص بحن الىكٍغ  .10بشحر ببٍغ
ت اإلاضعؾُت،الؿلؿلت نلي آًذ ؤوشان : اللؿاهُاث و  -3 ت الهلمُت بلى اإلاهَغ الضًضاٖخُٚ،همىطط الىدى الىقُُي مً اإلاهَغ

 . 74،صاع الشٓاَت ،الضاع البُػاء، ص 25البُضايىظُت
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ّ
ال ًسخلِ ازىان في ؤن اإلاهلم َى ؾُض الهملُت الخهلُمُت ٗلها، َهى نىطغ  م :املعل

ىه و زطاثطه  مهم مً نىاضغ الهملُت الخهلُمُت الخهلمُت مً خُض خه و جٍٙى ٍَى

ُت و الاظخمانُت ، و نلْخه بالخىظهاث الهامت للخهلُم و ؤؾال ُب الىُؿُت و اإلاهَغ

ؿغح ألاؾئلت الخالت : ًالضًضاجُٚ لظا َالباخض في ،ٍمماعؾخه و ؾغاثٔ جبلًُه و آصاَئ

ت؟ ت مً َى اإلاهلم؟ و ما هي مىاضُاجه؟و ما نلْخه باإلاهَغ  نلى ؤن اإلآطىص باإلاهَغ

َىا َى باقي الهلىم التي جخٓاؾو مو الخهلُمُت و التي ٌؿخُُض مجها اإلاخهلم بطُت 

مباشغة ؤزىاء اإلاماعؾت الُهلُت لهملُت الخهلُم، ٖهلم الىُـ و نلم الاظخمام و نلم 

َالتربُت، 

حز نلى هٓؿت مهمت و هي بإلاام  و هدً هخدضر نً حهلُم اللًاث َىظب ؤًػا التٖر

ً َامحن  ت التي ًضعؾها، و ؤن ًٙىن اإلاهلم بإمٍغ َما : ؤن ًٙىن نلى صعاًت باإلااصة اللًٍى

اث اللؿاهُت ختى ًخمً٘ مً  بلىى ؤَضاٍ حهلُم اللًت نلى صعاًت بإَم و ؤخضر الىكٍغ

ا.    و بإَػل الؿّغ و ؤٌؿَغ

ًخمشل في ٗىهه اإلاغشض و اإلاىظه ؤزىاء الهملُت الخهلُمُت  ؤن صوع اإلاهلمنلى 

َةطا جد٘م اإلاهلم في اللًت م َُيبغي نلُه بىاء حهلماجه بىُؿه،الخهلمُت ؤما اإلاخهل

ت و الىُؿُت و الاظخمانُت ،  جد٘ما ظُضا َةهه ٌؿاَم في بىاء شخطُت اإلاخهلم الٍُ٘غ

له لبلىى ألاَضاٍ اإلايشىصة  َ. 1مما ًَا

نلى ؤن بنضاص اإلاهلم ٌشًل خحزا ٖبحرا مً اَخماماث اإلاؿاولحن نً الهملُت 

ت،في ذ في َظا اإلاُضان نلى  التربٍى مسخلِ بلص الهالم ، و اإلالخل ؤن بدىزا ٖشحرة ؤظٍغ

حهضصَا و جىىنها َمجها ما جىاٛو ؤؾـ ازخُاع اإلاهلمحن و مجها مً اَخم بمهاًحر اإلاهلم 

ٗاصًمُت، و َ٘ظا َةهىا  الىاجح، و مجها ما ًدىاٛو ؤؾـ بنضاصٍ الشٓاَُت و اإلاهىُت و ألا

جىاولذ اإلاهلم مً نضة ظىاهب ،لظا َهى مً ؤَم الٓػاًا هجض نضة بدىر و صعاؾاث 

َ. 2اإلادىعٍت التي تهخم بها الضًضاٖخُٚ

َ

َ

َ

                                                 

شلٍى خؿحن و آزغون : الىزُٓت اإلاغآَت للمجهاط ، ماصة اللًت الهغبُت، مغخلت الخهلُم اإلاخىؾـ،وػاعة التربُت الىقىُت،  - 1 

لُت   . 2، ص  2015ظٍى
به ،صاع الُ٘غ الهغبي ، الٓاَغة، ؽ  -بنضاصٍ  –عشضي ؾهُمت : اإلاهلم ، ُٖاًاجه  - 2  .  253، ص 2جضٍع
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 مَىهي مً  :ادة الخعلُمُتامل ٔ اغُو الضًضاٖخُٚ َالباخض ٌؿخؿُو صعاؾت اإلااصة َو

مٓاعبت جدلُلُت ؤو وضُُت ؤو مٓاعبت مٓاعهت، ٖما ًمً٘ له ؤزظَا مً الجاهب 

 ؤو الؿُٙىلىجي ؤًػا.  الؿىؾُىلىجي

نلى ؤن مجاٛ اَخمام الضًضاٖخُٙي اللًىي لم ًطبذ مًلٓا ؤو مىدطغا في خضوص 

ٗاهذ اإلااصة الضعاؾُت مىؿٔ الخُ٘حر الضًضاٖخُٙي  ٗان ؾاثضا ، خُض  اإلااصة وخضَا ٖما 

و اإلاطضع ألاؾاس ي لبىاء الاؾتراجُجُاث و اإلاهاٍع الضًضاٖخُُ٘ت و وغو ألاَضاٍ ، بل 

ُهخبر اإلااصة الخهلُمُت مٙىها َٓـ مً مٙىهاث البىاء الضًضاٖخُٙي، و نلُه َٓض احؿو ل

نلى خض ؾىاء،ٖما ؤن للىؾـ  ن الانخباع زطىضُاث اإلاخهلم و اإلاهلمحؤضبذ ًإزظ به

التربىي الهام و اإلادُـ الؿُاس ي و ؤلاًضًىلىجي و الؿىؾُىزٓافي في بىاء اإلااصة 

َالخهلُمُت.

ما ٗل  خػمًً الظي صة الخهلُمُت بمطؿلح اإلادخىي َىإ مً ٌهبر نً اإلااو 

ظملت مً اإلاهاٍع الهلمُت و الُىُت اإلاٙىهت إلادخىي البرهامج  ًمً٘ حهلُمه ، ؤو ََى

" مجمىنت مً الخٓىُاث اإلاخضازلت حؿخهمل في ألاؾاؽ في جىاٛو الىؾاثل و َى اإلآغع،

ًمً٘ للباخض في الخهلُمُت ؤن ًضعؽ اإلادخىي الخهلُمي صعاؾتوضُُت بط ، 1اللؿاهُت"

ؤو جدلُلُت ؤو مٓاعهت مً مىكىع اللؿاهُاث الاظخمانُت ، ؤو اللؿاهُاث الىُؿُت مشل، 

 و طلٚ مً ؤظل جدضًض مٓاًِـ اهخٓاء اإلااصة بضْت .

 ُُت؟ و َل هي ْ مؤظعت الخعلُم اصعة نلى : ؤًً جٓو ؟ في بِئت اظخمانُت مضهُت ؤم ٍع

حر وؾاثل الهمل اللػمت؟   .و ما هي الٓىاهحن التي جدبهها؟جَى

  : ت و الشٓاَُت و الاظخمانُت املنهاج ه نلماء التربُت بإهه " مجمىنت الخبراث التربٍى ٌَهَغ

اغُت و الُىُت التي تهُئها التربُت للخلمُظ صازل اإلاضعؾت و زاعظها، بٓطض جإمحن  و الٍغ

ت  م الشامل في ظمُو الىىاحي ، و حهضًل وشاؾهم ؾبٓا لألَضاٍ التربٍى همَى

، َاإلاجهاط َى ظمُو الىخاظاث الخهلُمُت  2اإلاؿلىبتبلى ؤَػل ما حؿخؿُهه ْضعاتهم "

دُٓٓها مً زلٛ الخبراث اإلاخاخت، و مً زلٛ ما التي حهض اإلاضعؾت مؿاولت نً ج

 ًجغي بحن اإلاخهلم و الخلمُظ ، و ما ًٓىم به الخلمُظ ؤهُؿهم .

و ًدكى اإلاجهاط بإَمُت بالًت في الهملُت الخهلُمُت الخهلمُت، هكغا ألَمُخه َ

َباليؿبت للمهلم و اإلاخهلم، َهى مً ظهت ٌؿانض اإلاهلمحن نلى جىكُم نملُت الخهلُم 

                                                 
1 - Henry poul et serge moscovici problemes de l’analyse de contenu, language, N°11, 1998, p 36. َ

 
ت و الخؿبُٔ - 2  .20، ص 1995، نالم ال٘خب ، الٓاَغة 1،ؽ ؤخمض خؿحن اللٓاوي : اإلاىاهج بحن الىكٍغ
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حر الشغوؽ اإلاىاؾبت لىجاخها، و مً ظهت ؤزغي ٌؿانض اإلاخهلمحن نل الخهلم  و جَى

ت اإلاغاص جدُٓٓها . َاإلاخمشل في بلىى ألاَضاٍ التربٍى

و ما ًجب ؤن هػهه في الخؿبان ؤن نملُت بىاء اإلاىاهج لِؿذ بالؿهلت و ال 

َُِ بالسؿُؿت ، َهي جسػو لهملُت جسؿُـ جغبىي " َظٍ الهملُت ًخم َحها جطي

ُب اإلاهلىماث طاث الهلْت مً مطاصع نضة ، مً ؤظل جطمُم جلٚ  و ازخُاع و جٖغ

الخبراث التي ؾدؿانض اإلاخهلمحن نلى جدُٓٔ ؤَضاٍ اإلاىهج . و جإزظ الهملُتبهحن 

ُت  َالانخباع ألاَضاٍ الهامت و الخاضت اإلاسؿـ لها، و ألاؾـ الىُؿُت و اإلاهَغ

ا مً اإلا َ. 1هاًحر اإلاهمت في جسؿُـ اإلاىهج هُؿه " و الاظخمانُت للمىهج، و يحَر

ومىه ًمً٘ الٓٛى بن نملُت بىاء اإلاىاهج نملُت مهٓضة للًاًت، جسػو لهضة  

انخباعاث ، جخمشل في اإلاجخمو و خاظاث اإلاخهلمحن بالضعظت ألاولى ،َاإلاجخمو بٙل ما 

إلاىاص التي ًدمله مً مخًحراث و مؿخجضاث ٌهض ؤَم نىطغ في بىاء اإلاجهاط الخهلُمي، وا

ًَخإلِ مجها اإلاجهاط اإلاضعس ي ًيبغي ؤن حؿخٓى مً خُاة اإلاجخمو الظي جسضمه اإلاضعؾت.

و نلُه َةهه ًجب ضُايت ألاَضاٍ و بىاء البرامج بىاءا ٌهخمض نلى الكغوٍ 

واإلاخًحرة للمجخمو و زٓاَخه ، و زاضت في قل الخًحر  َاإلاترجب نلى جٓضم الهلىم  الؿَغ

َمغاناة حًحر َظٍ الكغوٍ ًطبذ اإلاجهاط نضًم الُاثضة ، ألن  و الخ٘ىىلىظُا، َهضم

ت  " ألاؾـ الاظخمانُت للمجهاط الخهلُمي جخػمً الاهؿلّ مً الخطاثظ الخػاٍع

سه الؿُاس ي و الاْخطاصي، و جغازه  سُت و اإلاخجظعة في جاٍع للمجخمو نبر مؿحرجه الخاٍع

َ.2لخػاعاث اإلاهاضغة له " الشٓافي و ُْمه الضًيُت و ألازلُْت، و جُانله مو ا

َ

ًَٓخط ي جطىعا ًدترم شغؾحن َما الاوسجامخُض بن بنضاص اإلاىاهج الجضًضة 

و الشُاَُت ، ٖما ًجب مغاناة ألاؾـ التي حشٙل ْانضة اإلاىاهج الجضًضة و اإلاخمشلت  

اث  ؤو صعظاث في ياًاث و ؤَضاٍ اإلاىكىمت و ملمذ الخسغط اإلاىخكغة في ٗل مؿخٍى

َ.3 جىكُم مُاصًً الخهلُم و مجاالث اإلاىاصاإلاىكىمت ، و 

مما ؾبٔ ًمً٘ الٓٛى ؤن اإلاجهاط الضعاس ي ًمشل ؤصاة َهالت ؤو عثِؿُت في 

الخسؿُـ التربىي، ألهه ًغج٘ؼ نلى مىاضُاث مُطلت للمدخىي اللًىي الظي ؾًُؿى 

َفي ٗل مغخلت مً مغاخل اإلآغع اإلاضعس ي.

                                                 
 .93،92ضالح بلهُض : صعوؽ في اللؿاهُاث الخؿبُُٓت، ص  - 1
 .101، ص 1995، مؿبهت الىجاح الجضًضة ، الضاع البُػاء ، 1زالض اإلاحر : ؾىؾُىلىظُا التربُت، ؽ  -2
 .                            40،ص  2016، ؾبهت  2009اللجىت الىؾىُت للمىاهج : اإلاغظهُت الهامت للمىاهج ،ماعؽ  - 3



 اللغاث حعلُمُتحهىد عبذ الشحمً الحاج صالح في                                     الثالثالفصل 

 

 

 99 

سؿُـ التربىي للمجهاط ًجب ؤن و ًغي نبض الغخمً الخاط ضالح ؤن نملُت الخ

َ:1ًغاعى َحها ألامىع الخالُت 

 . جخسظ ألاضٛى مباصت لبىاء اإلاىاهج الخهلُمُت 

 ت الخُُٓٓت،ماهي  ؤضل ألاضٛى َى الهىاًت باإلاخهلم، و الخُؿً بلى خاظاجه الخهبحًر

اَخماماجه، و ما هي ألالُاف و الهباعاث التي حؿخجُب لهظٍ الخاظاث ، و ًجب ؤن 

 جبنى اإلاىاهج بغمتها نلى َظا اإلابضؤ الهام .

  ًٍضعط في اإلاىاهج آلاصاء الطىحي ٖضعؽ مؿخٓل ،و ٌهخمض في صلٚ نلى ألاوضا

ألاولى ، الهلمُت إلاساعط الخغوٍ و الكىاَغ الطىجُت في ال٘خب التي قهغث في الهطىع 

ل بلى نلماثىا في الطىجُاث اإلالمحن بالترار الهغبي اللًىي صعاؾت واَُت خٛى َظا  و جٗى

 اإلاىغىم .

 ت ألاَضاٍ و ما هىنها ؟ ؤهي نامت ؤم زاضت؟ ؤم بظغا ثُت ؟ و َل جخهلٔ بمهاعاث مهَغ

ا و مً ًدضصَا؟ َٓض ظلبذ ؤهكاع ؤَل بمهاٍع مهُىت؟  نامت ؤَو و مً ًسخاَع

ٓت الازخطاص في   الخهلُمُت ؤَمُت ألاَضاٍ في هكام الخهلُم بًُت الىضٛى بلى الؿٍغ

ت حهلُمُت مضعوؾت بضْت  اإلاشلى التي جىضح ُِٖ هاؾـ حهلُمُت ما نلى ؤَضاٍ جغبٍى

َ اإلايشىصة . و بةمٙاجها بلىى الاَضاٍ 

ت مً زؿىاث الهملُت  ت ٌهض زؿىة غغوٍع و الخُٓٓت ؤن جدلُل ألاَضاٍ التربٍى

ٔ لخهلمُت بغمتها الخهلُمُت ا و غبـ مٙىهاتها ، خُض ًٙىن جدلُل ألاَضاٍ َو

حن َ: 2مؿخٍى

اث اإلاخهلٓت باإلاشل اإلاؿخىي الى َكغي : ً٘شِ في َظا اإلاؿخىي نً مسخلِ الىكٍغ

ت اإلاغيىب َحها ، و ًؿلٔ نلُه ناصة َلؿُت التربُت .  َ و الُٓم التربٍى

بهض  ضُايت ألاَضاٍ اإلاغاص جدُٓٓها ضُايت بظغاثُت الهملي: اإلآطىص بهاإلاؿخىي 

َغبؿها و جطيُُها زم جُُٓمها .

ج :" و ال بإؽ ؤن  بن مىغىم ألاَضاٍ مىغىم مهم و زؿحر نلى خض ْٛى الضٍع

 ِ ت هخْى و التي في بضاًت َظا الُطل نىض  َظا الؿااٛ الهام خٛى ألاَضاٍ التربٍى

هلُمُت ْلما ًخم الاهدباٍ بلحها بُُُ٘ت حشٙل ظاهبا زؿحرا مً ظىاهب الهملُت الخ

َ . 3نملُت" 

                                                 
 . 95،94ضالح بلهُض : صعوؽ في اللؿاهُاث الخؿبُُٓت ، ص - 1
ـ  - 2 ج : مضزل بلى نلم الخضَع  . 83جدلُل الهملُت الخهلُمُت، ص  –مدمض الضٍع
ج : - 3  . 83اإلاغظو هُؿه ، ص  مدمض الضٍع
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 سضامها ؤزىاء آصاء الهملُت الخهلُمُت ، َمشل َل التي ًمً٘ اؾخ الىظائل الخعلُمُت

َضىع، ؤؤظهؼة ؾمهُت  َومؿبىنت ؤ َومسبر ؟ َل هي ٖخاب ؤ َوؿم ؤْالىؾُلت 

ت ؟ ً مىؿلٔ ؤن لهل اَخمام الضًضاٖخُٚ بها مو  .ؤْضًمت هي ؤم خضًشت؟و بطٍغ

للىؾاثل الخهلُمُت اعجباؽ وزُٔ بالهملُاث الؿُٙىلىظُت التي جٓىم نلحها الهملُت 

الخهلُمُت الخهلمُت ، َلهظٍ الىؾاثل وقاثِ ظض َامت زاضت مً الىىاحي الىُؿُت 

َ)ؤلاصعإ الخس ي، الُهم و الخُ٘حر، الضاَهُت و بزاعة اليشاؽ الهٓلي و الخظٖغ 

َو اليؿُان(.

مُت الخضًشت صوعا َهاال في الخٓلُل مً اليؿُان، و بزاعة ُللىؾاثل الخهلخُض ؤن 

َالاَخمام و اليشاؽ الظاحي و الخُ٘حر ، و جدُٓٔ الُهم الؿلُم للمهاٍع 

و الخبراث اإلاخهلمت، و جٓلُل لُكُت الخهلم ، َةطا اؾخؿام اإلاهلم جىقُِ الىؾاثل 

َُُتها مً وظهت الىكغ الؿُٙىلىظُت ، الخهلُمُت جىقُُا َاصَا و َهاال ، َةهه ًدٓٔ وق

اصة َانلُت الخهلم و جٓلُل مٓضاع اليؿُان مً ظهت ؤزغي. َو حؿانض نلى ٍػ

َ

ت ،ألن مُهىم اإلاىهج الخضًض ال  ٖما ؤن للىؾاثل الخهلُمُت و اإلاىهج نلْت مباشغة و ٍْى

ـ ٌهني اإلااصة ؤو اإلادخىي في ال٘خاب اإلاضعس ي ، بل ٌشمل ألاَضاٍ و اإلادخىي و  ٓت الخضَع َؾٍغ

م، و مهنى طلٚ ؤن اإلاهلم الظي ٌؿخسضم الىؾاثل الخهلُمُت نلُه ؤلاإلاام الجُض باألَضاٍ  و الخٍٓى

م ختى ًدؿنى له الاؾخسضام الُهاٛ للىؾُلت ٓت الخٍٓى ،و ًجب 1و مدخىي اإلااصة الضعاؾُت و ؾٍغ

ٗاَت مغاخل الهمل نلى واغو اإلاجهاط ؤن ًإزظ في انخباٍع مؿإلت الىؾاثل الخهلُمُت و  وقُُتها في 

َ.2بط " ؤن الىؾُلت الخهلُمُت نىطغ ؤو مٙىن مً مٙىهاث اإلاىهج "

 

  ٚالىخاثج التي جم جدُٓٓها َهل، و َل جم جدُٓٔ ألاَضاٍ اإلادضصة ؟ و ما وؿبت طل

و ما هي مً الخدُٓٔ ؤو الىجاح ؟ و ما هي الشًغاث التي قهغث و مً اللػم ؾضَا ؟

 اإلاهلمحن و اإلاخهلمحن مها ؤزىاء الهملُت الخهلُمُت الخهلمُت ؟اظه الطهىباث التي جَى

 

 

 

                                                 
ت، جؿىعَا ،جطيُُها ؤهىانها اججاَاتها، ؽ - 1 ، 2010، م٘خبت التربُت ألاؾاؾُت، بًضاص، 1زػحر نباؽ ظغي : الخٓىُاث التربٍى

 .57ص
 .8ؤخمض خؿحن اللٓاوي :الىؾاثل الخهلُمُت و اإلاىهج اإلاضعس ي، ص  - 2
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 ::إحشاءث لعاهُت حعلُمُت  3

َ

َهي مدىع البدض في حهلُم َوجمشل اللؿاهُاث خٓل مغظهُا ؤؾاؾُا لخهلُمُت اللًاث،  

ت مسخلُت ْض جطل بلى خض اللًت خُض بو حهلم  ت اللؿاهُت جخىػم بلى جُاعاث هكٍغ ن " اإلاهَغ

الخباًً في اإلاىهج خُىا و في الخُؿحر ؤخُاها ٖشحرة ، َةن ظملت مً ألاضٛى جكل ظامهت بحن ٗل 

اإلاضاعؽ اللؿاهُت، ... و مً الشىابذ الجامهت بحن الخُاعاث اللؿاهُت الُىم ، بل لهلها ؤم الشىابذ 

َ.1مً مضعؾت بال و لها هكحرة مخمحزة جسظ ْػُت اٖدؿاب اللًت " ،بهه ما ما 

مً٘ للباخض في مجاٛ حهلُمُت اللًاث ؤن ٌشخًل بىاؾؿت البدض اللؿاوي نامت نلى  ٍو

حن  : 2مؿٍى

ا ًم٘ىه مً بصعإ الهضًض  ي :معخىي هغش  - خُض جٓضم له اللؿاهُاث بؾاعا هكٍغ

ت و صعاؾت ؤبهاصَا .  مً الٓػاًا اللًٍى

َخُض جمً٘ له اللؿاهُاث مً ألاصواث ؤلاظغاثُت اإلاؿهُت لخهلُم معخىي منهجي:  -

 و حهلم اللًت .

ُت للىكحرة اللؿاهُت  نلى ؤن ؤؾخاط اللًت ال ًٙىن في ينى ؤبضا نً الخطُلت اإلاهَغ

ت ؾُم٘ىه مً وغو جطىع شامل لبيُت الىكام اللًىي  اإلاانطغة، لظلٚ َةن اٖدؿابه لهظٍ اإلاهَغ

ت باإلًجاب نلى بصعاٖه الهمُٔ لخُٓٓت الكاَغة الظي َى ب شإن حهلُمه، و ؾدىه٘ـ َظٍ اإلاهَغ

ا جؿىع البدض  َغ ٔ ألاعغُت الىكحرة التي ًَى ت ، َُازغ َظا ٗله في مىهجُت حهلُم اللًت َو اللًٍى

 اللؿاوي،و الظي بةمٙاهه ؤن ًٓضم الخُؿحر الهلمي الٙافي لٙل اإلاكاَغ التي لها نلْت بخهلُم اللًت

َ.3و حهلمها 

جسططاث  بغاَتبلى َظا َةن الخهلُمُت حهض َمؼة وضل ججمو بحن اَخماماث مسخلُتَو

ت الُهالت لىُغ يحر ْلُل مً الباخشحن الظًً لهم  مخىىنت ، ألن اإلاُضان الخؿبُٓي ًٓخط ي اإلاشاٖع

ازخطاضاث مخباًىت، و طلٚ ألن حهلُمُت اللًاث ال تهم الباخض اللؿاوي َٓـ، بل هي اإلاجاٛ 

و الجماعي اإلاشتٕر الظي ًجمو بحن الؿاوي و الىُؿاوي و التربىي، و َظا صلُل ْاؾو نلى الؿاب

َالظي ًخمحز به البدض الخؿبُٓي، و َى الظي ًػمً الىخاثج ؤلاًجابُت و الخلٛى الىاجخت.

َ

                                                 
ا في - 1 ت و ؤزَغ ت اللًٍى الازباع اللًىي، ميشىعاث ٗلُت آلاصاب و الهلىم ؤلاوؿاهُت بالغباؽ،  نبض الؿلم اإلاؿضي : اإلاهَغ

 .47،46ص
ت اإلاضعؾُت،ؽ - 2 ت الهلمُت بلى اإلاهَغ ، الضاع 1نلي آًذ ؤوشان :اللؿاهُاث و الضًضاٖخُٚ ،همىطط الىدى الىقُُي مً اإلاهَغ

 .78، ص 2005البُػاء،
 .143،142هلُمُت اللًاث ، ص ؤخمض خؿاوي :صعاؾاث في اللؿاهُاث الخؿبُُٓتخٓل ح - 3
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و مما ال شٚ َُه ؤن " نملُت الخهلم نملُت صًىامُُ٘ت ْاثمت ؤؾاؾا نلى ما ًٓضم 

، و نلى ما ًٓىم به الؿالب هُؿه مً ؤظل اٖدؿاب َظٍ اإلاهاٍع  للؿالب مً مهلىماث و مهاٍع

َؼ ا ،زم جدؿُجها باؾخمغاع، و ًجب الاَخمام ؤٖثر بٓابلُت الؿالب و اؾخجابخه للهملُت و حهٍؼ

َ. 1الخهلُمُت، بط ؤن ججغبت الؿالب هي ألاؾاؽ في هجاح الهملُت الخهلُمُت و البُضايىظُت " 

َ

ن مجمىنت مً الهىاضغ  و مما ؾبٔ ًمً٘ ؾغح الدؿائالث ألاجُت : ُِٖ ًمً٘ لىا ؤن هٙى 

اللؿاهُت بشٙل ًىاؾب اإلاهلم و اإلاخهلم مها؟ و ما هي ألاؾالُب و الؿغاثٔ البُضايىظُت 

َالىاجخت؟ و نلى ؤي مغج٘ؼ لؿاوي وهٛى نلُه في جدُٓٔ الًاًت مً الهملُت الخهلُمُت ؟

َ

جب البدض نما ؤن جٓضمه بطن ال بض مً ؤزظ  بهحن الانخباع َظٍ الدؿائالث ، ٍو

اللؿاهُاث لخهلُمُت اللًاث ، ألن مهلم اللًت خُىما ٌهلمها، ال ٌهني بظلٚ خشى طاٖغة اإلاخهلم 

بٓىانض و مهاًحر زابخت للًت مهُىت، و بهما ًجب ؤن ًٙىن َضَه َى ظهل اإلاخهلم ٌشإع و بشٙل 

امج اإلااصة الخهلُمُت، و ألن الهضٍ مً حهلُم اللًت لِـ وغو َهاٛ ،و ًخُانل بًجابا مو بغه

الثدت مُخىخت مً الٙلماث في طًَ اإلاخهلم، و لً٘ الهضٍ َى الؿعي بلى بٖؿاب اإلاخهم اإلاهاعاث 

ُت الهملُت الخهلُمُت و جدؿُجها . َاإلاىاؾبت لِؿهم َى هُؿه في جْغ

ً ؾغاثٔ و ؤؾالُب و لِؿذ ت ٖما ًٓاٛ : هي جٍٙى ً مهلىماث َــ "اإلاخهلم  َاإلاهَغ جسٍؼ

َ.2ًؼصاص حهلما بًُ الخهلم ، و اإلاهلم َى ضاوو جٓضمه "

ت جطبذ وؾُلت  بن اللؿاهُاث مً خُض بجها الضعاؾت الهلمُت اإلاىغىنُت للكاَغة اللًٍى

ت لخدضًض اإلاجاٛ ؤلاظغاجي للهملُت الخهلُمُت ، و طلٚ بخىغُذ الًاًاث  ُت و مىهجُت غغوٍع مهَغ

لبُضايىظُت مً ظهت، و جظلُل الطهىباث و الهىاثٔ مً ظهت ؤزغي ، ألهه بضون و ألاَضاٍ ا

اث اللؿاهُت اإلاسخلُت ؾٍى ٌهؿغ نلُه بصعإ الهملُت الخلُكُت  لجىء مهلم اللًت بلى الىكٍغ

اإلاؿخمو، و ٌهؿغ نلُه ؤًػا جدضًض الهىاضغ اللؿاهُت التي جٙىن هكام اللًت  –للًت نىض اإلاخٙلم 

ُتها "اإلاغاص حهلُمه ت في جدلُل الهملُت الخهلُمُت و جْغ ٍؼ ، و مً زمت 3ا، َللؿاهُاث " وقُُت مٖغ

َةن مهلم اللًت ًطؿضم مىهجُا بمجمىنت مً الدؿائالث الهلمُت و البُضايىظُت ، و بضوجها 

َؾٍى ًخهظع نلُه بصعإ خُٓٓت ما ٌهلم؟و مً ٌهلم؟ و مً َظٍ الدؿائالث ما ًلي :

 اث الخهلُمُت لضي اإلاخهلم ؟ماطا ٌهلم . ماهي الخاظ -

ت لؿاهُت ًمً٘ انخماصَا لخدُٓٔ ألايغاع البُضايىظُت؟ -  ؤي هكٍغ

                                                 
 .140ؤخمض خؿاوي :اإلاغظو الؿابٔ ، ص  - 1
ل ظىوـ : ًَ الخهلُم و ًَ الخهلم، جغ: ؤخمض الٓاصعي،مؿبهت ظامهت صمشٔ،  - 2 ، 1973هىعمان ماٖجزي ،ماًٙل ؤعوث ، ٍَُى

 . 141ص 
 . 141ؤخمض خؿاوي : صعاؾاث في اللؿاهُاث الخؿبُُٓت، ص - 3
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ت اللؿاهُت في مجاٛ حهلُم اللًت صون الاَخمام بخدضًض  و مىه " َةن جؿبُٔ الىكٍغ

الخاظاث البُضايىظُت ٌس يء خخما بلى نملُت الخهلم، ... خُيئظ ٌؿعى مهلم اللًت بلى ظهل 

يىظُت وؾُلت مؿانضة في اهخٓاء اإلااصة الخهلُمُت باالؾدىاص نلى ما جٓضمه الٓىانض البُضا

َ.1الٓىانض اللؿاهُت "

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

                                                 
 .141، ص الؿابٔاإلاغظو ؤخمض خؿاوي :  - 1
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 : كضاًا الخعلُمُت عىذ عبذ الشحمً الحاج صالح:  زاهُا

 : املثلث الذًذاهخُيي : 1

جغج٘ؼ الهملُت الخهلُمُت الخهلمُت نلى زلر مفهىم املثلث الذًذاهخُيي : 1 .1

نىاضغ عثِؿُت ًخمدىع خىلها الُهل الضًضاٖخُٙي و الظي ًيشإ مً مجمىم 

الهلْاث الخُانلُت اإلاهٓضة ـــ التي ال ًمً٘ الُطل بُجها ــــ  و اإلاخضازلت بحن 

ا ؛ خُض حؿخمض الهملُت الخهلُمُت الخهلمُت ؤَمُتها مً مضي  نىاضَغ

َظٍ الهلْاث و هجاخها، نلى ؤن ظل الباخشحن ًؿلٓىن نلى َظٍ  جُهُل صوَع

الهىاضغ مجخمهت و الهلْاث التي جيشإ بُجها بمطؿلح اإلاشلض الضًضاٖخُٙي ، 

. و ًمً٘ 1الظي ًطُه نلي آًذ ؤوشان ؤهه َُٙل نام لىغهُت ظض مهٓضة 

َالخمشُل للمشلض الضًضاٖخُٙي بالشٙل الخالي :

َ

َ

َ

َ

َ

َ

 

 

 شيل ًىضح املثلث الذًذاهخُيي

َ

َنلى ؤهه ًخىظب ؤن جازظ بهحن الانخباع الهلْت بحن ٗل ؤؾغاٍ الضًضاٖخُُ٘ت، 

ت في مدُـ جغبىي مهحن و  و هي: " نلْت هىنُت جخإؾـ بحن اإلاضعؽ و اإلاخهلم و اإلاهَغ

ػمً مدضص " 
. َالهلْاث الخُانلُت جازغ و جخإزغ َخيشإ نجها جدىالث جدضر صازل 2

الهملُت الخهلُمُت الخهلمُت، ألن َظٍ ألازحرة جُانل ليؿٔ مً الهىاضغ اإلاسخلُت، ٌشمل 

، و َظا ما عمؼث له في الشٙل 3الُ٘اًاث و اإلااصة و الؿغاثٔ و الىؾاثل واإلاضعؽ و اإلاخهلم 

و التي جضٛ نلى جضازل الهلْاث بحن عئوؽ اإلاشلض الؿابٔ بالخؿىؽ طاث الؿمهحن 

َالضًضاٖخُٙي.

                                                 
 . 22نلي آًذ ؤوشان : اللؿاهُاث و الضًضاٖخُٚ ، ص  - 1
 . 22نلي آًذ ؤوشان : اإلاغظو هُؿه ، ص  - 2
اصي : جدلُل الُهل الضًضاٖخُٙي مٓاعبت لؿاهُت بُضايىظُت، صعاؾاث،الهلىم ؤلاوؿاهُت و الاظخمانُت، اإلاجلض  - 3 نابض بَى

 .370، ص  2012، 2،الهضص 39

 الوعرفت

 الوتعلن الوعلن
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بن الخُانلث الخاضلت بحن نىاضغ اإلاشلض الضًضاٖخُٙي حه٘ـ زلر نلْاث 

جُانلُت ــــــــــ جإزحر ،جإزغ،جدٛى ــــــــــ ، ٗل واخضة مجها جدُل بلى وغهُت حهلُمُت مهُىت؛ خُض 

زاعظُت مازغة جدشٙل مً زلٛ نملُاث جُانلُت ؤن لهظا اليؿٔ مً الخُانلث نىامل 

َ. 1و جبرػ نلى شٙل مضزلث و مسغظاث 

نلى ؤن اإلآطىص بالهملُاث الخُانلُت َى ٗل الخدىالث و الخًُحراث التي جدضر 

نً جُانل الهىاضغ َُما بُجها ، وما ًدضر ؤزىاء اإلاماعؾت الضًضاٖخُُ٘ت، مشل ما ًطضع 

الىُؿُت التي جازغ ؾلبا ؤو بًجابا في نملُت الخهلُم و مً ؾٍغ اإلاهلم مً الخُانلث 

َالخهلم .

ؤما اإلاضزلث و اإلاسغظاث َهي زىاثُت جٓابلُت ، جدضر ؤزىاء اإلاماعؾت الخهلُمُت 

َاإلاضزلث ٗل ما ٌؿخٓبل و ٗل ما ًازغ في اإلادُـ اإلاباشغ ، َدشٙل مىؿلٓا ؤؾاؾُا 

حن ، و وغهُت اهؿلّ للهملُت الخهلُمُت الخهلمُت مشل اإلاهاٍع اإلا٘د ؿبت ل٘ل الؿَغ

ُت  اإلاخهلمحن . و ؤما اإلاسغظاث َهي الىخاثج الُهلُت لهظٍ الهملُاث ، و هي الخًحراث اإلاهَغ

ت، ؤو هي   ٍغ إلاهاعاجه اللًٍى التي جدضر للمخهلم  ظغاء جلُٓه و اؾدُهابه للمهلىماث و جؿٍى

ترظم اإلالمذ بلى ُٖاءاث حؿعى ٗل ماصة  الًاًاث التي عؾمها الٓاهىن الخىظُهي للتربُت، ٍو

َ. 2صعاؾُت بلى بعؾائها نىض اإلاخهلم 

َ

َنلى ؤهني ؾإجؿّغ بلى نىاضغ اإلاشلض الضًضاٖخُٙي بص يء مً الشغح و الخدلُل 

َو هكغة الخاط ضالح عخمه هللا بلى ٗل ؾٍغ مً َظٍ ألاؾغاٍ.

 

 

 

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

                                                 
اصي : اإلاغظو الؿابٔ ، ص  - 1  .371ًىكغ نابض بَى
 .03م ، ص  2016مجهاط اللًت الهغبُت: مغخلت الخهلُم اإلاخىؾـ، وػاعة التربُت الىؾىُت، - 2
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 عىاصش املثلث الذًذاهخُيي عىذ الحاج صالح : .2

 املعلم :  1 .2

َلٓض حًحر صوع اإلاهلم في اإلآاعبت الجضًضة )اإلآاعبت بالُ٘اءاث(التي جسىتها وػعاة التربُت 

ٗان نلُه  و الخهلُم ، خُض ضاع صوعٍ ً٘مً في الخيشُـ و الخىكُم و الخىظُه، زلَا إلاا 

ٗان اإلاهلم َى الضنامت ألاؾاؾُت و اإلادىع  في اإلآاعبت الؿابٓت )اإلآاعبت باألَضاٍ(، ؤًً 

الهملُت الخهلُمُت الخهلمُت، و اإلامحز للصخُذ مً الُاؾض، و ْض خطغ مجهاط اللًت  في

َ:1الهغبُت صوع اإلاهلم في هٓاؽ هي 

 . حؿهُل نملُت الخهلم و الخدُحز نلى الجهض و الابخٙاع 

 . بنضاص الىغهُاث و خض اإلاخهلم مهها 

 . م مجهىصاجه  مخابهت مؿحرة اإلاخهلم مً زلٛ جٍٓى

و نلُه َةن صوع اإلاهلم حًحر جماما  "  مً هاْل للمهلىماث بلى صوع مخهضص الجىاهب، 

ظلٚ َى مطضع زبرة لخلمُظٍ "  َ.2ٌشخمل نلى الدصخُظ ، الخُؼ و الخىظُه ٖو

َ:3و َظا الضوع اإلاىىؽ باإلاهلم ال ًخم بال بطا جىَغث َُه الشغوؽ آلاجُت 

 . الخإَُل الهلمي و البُضايىجي 

  ا الٓضعة الظاجُت نلى ازخُاع الؿغاثٔ البُضايىظُت و الىؾاثل اإلاؿانضة ، واؾدشماَع

 ظُضا مً ؤظل بهجاح نملُت الخىاضل .

 . مهاعة الخد٘م في آلُاث الخؿاب الخهلُمي 

بلى مهلم مخُخذ الهٓل ، مبخ٘غ، لضًه الٓضعة نلى الخسؿُـ اللًت حهلُم هجاح  ًخؿلبو 

غ ، و بزاعة ألاَٙاع الجض ـ الُهالتًضة و الخؿٍى غبـ الخاظاث .ٖما ٌهىص  4و ؾغاثٔ الخضَع

غؿلم بمهمت التي جسٛى له الَا تالبُضايىظُت التي ٌؿعى بلى جدُٓٓها ؤؾاؾا بلى ْضعاجه الظاجُ

ـ الخلمُظ و جشُُٓهم ال بض ؤن جخىاَغ  حهلُم اللًت، و لػمان ؤخؿً حهلُم للًت الهغبُت و جضَع

َ: 5َُه زلزت شغوؽ 

َ

                                                 
 .  9مجهاط اللًت الهغبُت للؿىت الشاهُت مً الخهلُم الابخضاجي:  الضًىان الىؾني للمؿبىناث اإلاضعؾُت ، ص  - 1
م الىخضاث  الخهلُمُت الطًحرة، جغ: ؤخمض زحري ظُمـ عاؾل : ؤؾالُب ظ - 2 ضًضة في الخهلُم و الخهلم ،جطمُم و ازخُاع وجٍٓى

 . 49، ص 1991ٗاقم،صاع الجهػت الهغبُت، الٓاَغة ،
 . 42،41ؤخمض خؿاوي : صعاؾاث في اللؿاهُاث الخؿبُُٓت ،خٓل حهلُمُت اللًاث، ص  - 3
ـ َىىن اللًت  4 ت و الخؿبُٔ،نمان ،صاع اإلاؿحرة لليشغ والخىػَو، ؽ نلي ؤخمض مضٗىع : جضَع  . 60، ص  2009، 1الهغبُت،الىكٍغ
 .141ؤخمض خؿاوي : اإلاغظو هُؿه: ص  - 5
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  : امللىت اللغىٍت ألاصلُت و َظا ما نبر نىه الخاط ضالح بمطؿلح الىفاًت اللغىٍت

ت ألاؾاؾُت التي ؾُٙلِ  خُض ًٓٛى :" ؤن ًٙىن ْض جم اٖدؿابه للمل٘ت اللًٍى

بةًطالها بلى جلمُظجه ، و اإلاُغوع ؤن ًٙىن ْض جم له طلٚ ْبل صزىله في ؾىع 

ض نلى نلى امخلٕ مهلم اللًت ، بطن َالخاط ضالح ٌشترؽ و ًٖا 1الخسطظ "

ت التي حؿمذ له باؾخهماٛ اللًت التي ًغاص حهلُمها ، و ٌؿخهملها  الُ٘اًت اللًٍى

 اؾخهماال صخُدا .

  :ًٙىن مهلم اللًت نلى صعاًت بالخؿىع الخاضل في مجاٛ البدض إلاملام بمجاٌ بحثه

ت اللؿاهُت في  مُضان وضِ اللؿاوي، و طلٚ بالخهٍغ نلى ما جىضلذ بلُه الىكٍغ

اللًت و جدلُلها، و نلى " مهلم اللًتؤن ٌؿدىحر بما جمضٍ به اللؿاهُاث مً مهاٍع 

ت " ،و َظا مً بحن الشغوؽ التي ؤٖض الخاط ضالح  2نلمُتخٛى ؾبُهتالكاَغة اللًٍى

ت ألاضُلت وظب نلُه  ا في مهلم اللًت ، باإلغاَت بلى امخلٖه اإلال٘ت اللًٍى َغ نلى جَى

ت في اللؿان،َظا ما وؿدشُه مً ْىله : " ؤن  امخلٕ ؤصوى ٖمُت مً اإلاهلىماث الىكٍغ

ًٙىن له جطىع ؾلُم للًت ختى ًد٘م حهلُمها، و الًمً٘ ؤن ًدطل نلى طلٚ بال بطا 

اؾلو نلى ؤَم ما ؤزبدخه الؿاهُاث الهامت و اللؿاهُاث الهغبُت بطُت زاضت و هي 

 .3امخضاص لبدىر اإلاضعؾت الخلُلُت " 

  َو الًخدٓٔ طلٚ بال باالنخماص نلى الشغؾحن اإلاظٗىعًٍ مً ظهت، اللغت: مهاسة حعلُم

و باإلاماعؾت الُهلُت للهملُت الخهلُمُت، والاؾلم نلى الىخاثج اللخٓت في مجاٛ البدض 

 اللؿاوي و التربىي مً ظهت ؤزغي .

ت إلهجاح الهملُت الخهلُمُت التي جغج٘ؼ باألؾاؽ نلى زلزت  بن َظٍ الشغوؽ الشلزت غغوٍع

ٓت . ََنىاضغ: اإلاخهلم و اإلاهلم و الؿٍغ

و مىه وؿخسلظ ؤن صوع اإلاهلم في اإلآاعبت الجضًضة َى ؤلاعشاص و الخىظُه ، و بغاَت بلى  

الشغوؽ اإلاظٗىعة ؾلُا ًخىظب نلى مهلم اللًت الهغبُت ؤن ًجهل الهلْاث ؤلاوؿاهُت الؿُبت 

ؿعى صاثما بلى  ٖؿب زٓتهم به ، َهم بمشابت ؤبىاء له  " َدب ؤؾاؾا لخهامله مو اإلاخهلمحن ، َو

الخلمُظ إلاضعؾهم نىطغ َام مً نىاضغ الهملُت الخهلُمُت الىاجخت، َةطا اَخٓض اإلاهلم َظا 

َ.4الهىطغ َهلُه ؤن ٌهتٛز مهىت الخهلُم " 

                                                 
م لليشغ ، الجؼاثغ  - 1  .199،ص 2007نبض الغخمً الخاط ضالح: بدىر و صعاؾاث في نلىم اللؿان ، مَى
اث الخؿبُُٓت، جغ: ظماٛ ضبري، مجلت اللؿان الهغبي، م ٗىعصًَغ - 2  . 46، ص1976،الغباؽ 3: مضزل بلى اللًٍى
 . 200نبض الغخمً الخاط ضالح: بدىر و صعاؾاث في نلىم اللؿان ، ص  - 3
ـ الهغبُت و التربُت الضًيُت، ؽ - 4 ت مطغ للؿبو و ،صاع جهػ2نلي الجمبلؾي و ؤبى الُخىح الخىاوس ي : ألاضٛى الخضًشت لخضَع

 .429اليشغ، الٓاَغة ،ص 
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ََ

ىا ْانضًا في اللؿاهُاث،  ًمً٘ الٓٛى بن مهلم اللًت اللًت الهغبُت ملؼم بإن ًخلٓى جٍٙى

اث و اإلاُاَُم و الاضؿلخاث و ؤلاظغاءاث الخؿبُُٓت، و لً٘ َظا َُٙىن  نلى صعاًت ببهؼ الىكٍغ

َ: 1الٌهني بالػغوعة ؤن ًٙىن مسخطا في اللؿاهُاث و بهما خؿبه َٓـ الاَخماماث الخالُت 

  اللًت البدض اإلاهمٔ في اللؿاهُاث، و بهما َمه َى ؤن  مهلملِـ مً اَخماماث

ت الصخُدت للًت  ً٘دؿب اإلاهاعة لخهلُم اللًت، و َى مؿالب بامخلٕ الُ٘اًت اللًٍى

اث اللؿاهُت و جىىنها َى الظي ًجهلىا جهخم بالجاهب  التي ٌهلمها، َةن حهضص الىكٍغ

ألن الؿااٛ اإلاجهجي الظي ًؿغح الخؿبُٓي ؤٖثر مً الجاهب الىكغي ؤزىاء حهلُمىا للًت ، 

ت وهلم.  نلى مخهلم اللًت َى بإي هكٍغ

  ٔت لؿاهُت صون ؤزغي، نلى ن٘ـ الباخض  مهلمال ًخهل اللًت حهلٓا مباشغا بىكٍغ

اللؿاوي الظي َى مػؿغ بالػغوعة بلى الاهخٓاء و الازخُاع ، لظلٚ َةن ؤؾخاط اللًت 

ؿعى بلى جدُٓٓهاًُُض مً ظمُو هكغا لألَضاٍ البُضايىظُت و الخهلُمُت التي ٌ

اث اللؿاهُت و جىىنها ٌهض  اث اإلاخىاَغة لضًه صون اؾخصىاء، بط ؤن حهضص الىكٍغ الىكٍغ

ٓت البُضايىظُت الىاجخت و جدؿُجها باؾخمغاع.  نىطغا مهما إلًجاص الؿٍغ

  اللًت هكغا إلاهمخه اإلادضوصة ، الصزل له في اإلاؿاثل اللؿاهُت ، َهي  مهلمو ؤزحرا َةن

ؿذ مً اَخماماجه ، و بهما َمه الىخُض َى مىغىم ازخطاضه الظي ًىدطغ في لِ

 حهلُم لًت مهُىت إلاخهلم مهحن .

  اللًت بالخطىص نلى اإلااصة الخالطت للهملُت  مهلمًجب " ؤن ًىطب اَخمام

حز نلى الهىاضغ اإلاسخاعة مً اللًت  الخهلُمُت مً خُض هي مىغىم الخهلم،و طلٚ بالتٖر

ل اللؿاهُاث ألن جٙىن  اإلاغاص حهلُمها ، و َى ألامغ الظي ًَا ٔ هكامها اإلاإلٍى َو

 .2مؿانضا مىهجُا َٓـ،وال ًمً٘ لها ؤن حهضي طلٚ " 

بن َظٍ الاَخماماث ظمهها الخاط ضالح في شغؽ واخض َام ؤغاَه بلى الشغؾحن 

ى ؤن  غ في مهلم اللًت و َى ال ًٓل ؤَمُت نجهما، َو ُم ملىت حعلالؿابٓحن ال بض ؤن ًخَى

خُض ًٓٛى في َظا الشإن : " ؤن ً٘دؿب ؤزىاء اللغت هي الهذف ألاظمى باليعبت له؛ 

ٗاَُت في حهلُم اللًت ، و ال ًمً٘ ؤن ًدطل نلى طلٚ ؤًػا بال بطا  جسططه مل٘ت 

اؾخىفى الشغؾحن الؿابٓحن ؤوال زم َظا الشغؽ آلازغ اللػم: و َى اؾلنه نلى مدطٛى 

                                                 
 .137ؤخمض خؿاوي :صعاؾاث في اللؿاهُاث الخؿبُُٓت ، خٓل حهلُمُت اللًاث، ص  - 1
 .138ؤخمض خؿاوي: اإلاغظو الؿابٔ: ص  - 2
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َؿبُٓه بًاٍ في ؤزىاء جسططه بُُُ٘ت نملُت مىخكمتالبدض اللؿاوي و التربىي و ج

   . 1و مخىاضلت"  

بن اإلاخإمل الُاخظ لهظا الٓٛى ٌؿدشِ ؤن الخاط ضالح نلى صعاًت جامت و نلى وعي 

ض نلى ؤجها في نلْت وؾُضة مو ٗامل بجىاهب الهملُت الخ هلُمُت الخهلمُت، بط هجضٍ ًٖا

نلمحن َامحن َما اللؿاهُاث و نلم التربُت ،و َى بن صٛ نلى ش يء َةهما ًضٛ نلى 

ٗاثه، بط ؤن نلْت اللؿاهُاث بالخهلُمُت ًجُب نلحها الؿااٛ : ماطا ًجب  خطاَخه و ط

باليؿبت إلاهلم اللًت؛ و بمىظب َظٍ ؤن وهلم مً اللًت؟ ، و َىا جبرػ ؤَمُت اللؿاهُاث 

الهلْت جكهغ للىظىص ْػُت ؤؾاؾُت و هي وظىب الىكغ في مدخىي اللًت التي جٓضم 

للمخهلم، ؤما نً نلْت نلم التربُت بالخهلُمُت َُجُب نجها الؿااٛ: ُِٖ ًجب ؤن 

َى  وهلم اللًت للخلمُظ؟و َظا ًدُلىا ؤًػا بلى ظاهب مهم مً الجىاهب حهلُم اللًت َو

الؿّغ التي حؿخهمل لخبلٌُ َظا اإلادخىي ، و جإصًت اإلاضعؽ لهظٍ الؿّغ و ُُُٖت جؿبُٓه 

َلها.  

 . املخعلم :2.2

مُت
 
مو مجمىنت جدىالث، نلى عؤؾها اهخٓاٛ اإلادىع  لٓض جغأَ بغوػ مطؿلح حهل

في التربُت و الخهلُم مً اإلاهلم بلى اإلاخهلم، الظي ؤضبذ مدىع الهملُت الخهلُمُت 

،َاإلاهلم ٌهلم ، و لً٘ َل ًخهلم اإلاخهلمىن؟و ْض جدىلذ الىكغة بلى اإلاهاٍع التي جضوع 

ٗاهذ َظٍ اإلاهاٍع ب ػانت ًمخل٘ها اإلاهلم ، نلحها الهملُت الخهلُمُت ، َُي اإلااض ي 

ٗان نلُه ؤن ٌهُض بهخاظها مشسخا ؤهه  جتهض في هٓلها بًُ و وغىح بلى الخلمُظ الظي  ٍو

ا بضوعٍ  َغ َ.2جلٓجها و حؿلمها، و ؤهه ْاصع نلى بناصة جمٍغ

َاإلاخهلم غمً اإلآاعبت بالُ٘اءاث لم ٌهض طلٚ اإلاؿخمو الؿلبي، و الخؼان 

في الهملُت الخهلُمُت الخهلمُت، َهى اإلاؿتهضٍ  للمهلىماث، بل ؤضبذ اإلادىع ألاؾاؽ

غث َظٍ اإلآاعبت الجضًضة  مً الُهل التربىي، و صوهه لً ًخدٓٔ َظا ألازحر، و َو

ت اليشؿت ، و َغضت الخهلم نً  غضت اإلاشاٖع ت اليشؿت ، َو للمخهلم َغضت اإلاشاٖع

ٔ الهمل ، و جىاٛو اإلاخهلم بىُؿه ألاصواث و اإلاىاص و الىؾاثل الخ و عبما  .3هلُمُتؾٍغ

ٗاص ؤظؼم نلى ؤن ؤَٙاع الخاط ضالح الْذ اَخماما و وظضث مٙاها لها غمً ما جخسىاٍ  ؤ

حز نلى اإلاخهلم و ظهله  اإلآاعبت بالُ٘اءاث ، ُِٖ ال و َى مً هاصي مىظ ػمً بالتٖر

ـ  مدىع الهملُت الخهلُمُت الخهلمُت، و َظا ما ؤصعظه جدذ بدشه اإلاىؾىم بهلم جضَع

                                                 
 . 200نبض الغخمً الخاط ضالح : بدىر و صعاؾاث في نلىم الؿان، ص  - 1
 .17، ص2006اللًت الهغبُت، صاع الجهػت الهغبُت ، بحروث ،لبىان ، ؤهؿىان ضُاح:حهلمُت 2
 .51ظُمـ عاؾل : ؤؾالُب ظضًضة في الخهلُم و الخهلم ، ص   3
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ؤما ما ؤزبدخه البدض الهلمي في مىهجُت الضعؽ اللًىي؛ خُض ًٓٛى  : " اللًاث و 

نلىم التربُت و نل الىُـ مىظ ػمان بهُض ، َهى غغوعة بشغإ اإلاخهلم في اليشاؽ 

ت  الخهلُمي ، َل بض ؤن ٌؿاَم ال بالؿمو و الؿانت إلاا ًخلٓاٍ مً مهلمه ، بل باإلاشاٖع

َ. 1"هاٍعالُهلُت التي جاصًه بلى جىمُت َظٍ اإلا

َ

َهُإ ؾلُا للهدباٍ ْضعاث و ناصاث و اَخماماث، َهى مَاإلاخهلم ًمخلٚ "

و صوع ألاؾخاط بالضعظت ألاولى َى ؤن ًدغص نلى الخضنُم اإلاؿخمغ و الاؾدُهاب،

الُخم جٓضمهالَخماما َؼ َ.2الؿبُعي الظي ًٓخػُه اؾخهضاصٍ للخهلم"  واعجٓاٍئ جه،وحهٍؼ

اث  و لُهم َظا الخدٛى الجظعي، ال بض مً بصعإ الخًحر الظي ؾغؤ نلى هكٍغ

ج٘شِ لىا ؤن اإلاخهلم ال ًخهلم  Constructivisme3الخهلم ، َلٓض ظاءث البىاثُت 

ت لِؿذ  اْه و مهلمه، و ؤن اإلاهَغ اإلاهاٍع بال بطا ؤناص بىاءَا بىُؿه، في جُانل مو َع

بػانت ظاَؼة جلًٓ و جمغع مً مغؾل َى اإلاهلم بلى مخلٔ َى الخلمُظ ، اؾدىاصا بلى 

ُت . ت الؿلٖى ب و التروٍؼ ٖما في الىكٍغ َالخ٘غاع و الخضٍع

َىا هي نباعة نً الؿغاثٔ اإلاهخمضة مً ؾٍغ اإلاهلم، ْطض  و مُهىم البىاثُت

ه بةناهت ٗل مً اإلاغبي و ألاجغاب، و جخهاعع البىاثُت في َظا  ظهل اإلاخهلم ًبني مهاَع

ُت، و الٓاثل بإن اإلاهلم بةمٙاهه  ت الؿلٖى غي اإلاهخمض نلى الىكٍغ اإلاجاٛ مو اإلاشاٛ الخمٍغ

ت بلى جلمُظٍ ، انخماصا نلى غ اإلاهَغ اإلاشاٛ الخىاضلي )بار ، و مؿخٓبل، و عؾالت  جمٍغ

غ اإلاهلىماث البدخت  جمغَع ٗان اإلاشاٛ الخىاضلي ًؿمذ لخمٍغ مً ألاٛو بلى الشاوي(، و بطا 

)ألازباع مشل(، َةهه ًطبذ يحر طي ظضوي نىضما ًخهلٔ ألامغ باإلاُاَُم اإلاضعؾُت 

َ. اإلاهٓضة التي جؿالب الخلمُظ بسىائها و امخلٖها صازل الٓؿم

َ

َ

َ

                                                 
 . 192نبض الغخمً الخاط ضالح ، بدىر و صعاؾاث في اللؿاهُاث الهغبُت، الجؼء ألاٛو ، ص   1
 .142ؤخمض خؿاوي : صعاؾاث في اللؿاهُاث الخؿبُُٓت، ص  - 2
ت البىاثُت ؛ خُض ًٓىم ألاَغاص مً اإلاخهلمحن بةنضاص هماطط نٓلُت ٌؿخؿُهىن مً - 3 الخهلم البىاجي َى مُهىم مؿخىحى مً الىكٍغ

ومو طلٚ، ًىظ مهنى البىاثُت نلى ؤن الخهلم ًمً٘ جدُٓٓه بُهالُت ؤٖبر نىضما ًٙىن  زللها َهم الهالم الظي ًدُـ بهم.

ألاشخاص وشُؿحن ٖظلٚ في جدُٓٔ ؤشُاء ملمىؾت في الهالم الخُٓٓي. وفي بؾاع َظا اإلاهنى، ًدبحن ؤن مطؿلح البىاثُت ًغجبـ 

ُت للبىاثُت ت اإلاهَغ بي، ٖما ٌؿدىض بلى الىكٍغ َظان بُاظُه .الخاضت بالهالم  بالػغوعة بالخهلم الخجٍغ
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ض نملُت الخهلُم  ض ؤهؿىان بغوؾذ ؤَمُت انخماص اإلاشاٛ البىاجي في ججٍى َو ًٖا

و الخهلم في ْىله : " ًمً٘ جلخُظ البىاثُت الخهلمُت في نباعة واخضة : بن اإلاهاٍع ال 

ا بطُت صاثمت مً ؾٍغ اإلاهلم  َجمغع، وطلٚ زلَا للنخٓاص الؿاثض ، بل ًجب بىاَئ

َ.1و اإلاخهلم " 

اث نبض الغخمً الخاط ضالح َهى ًغي ؤن ؾغ بن التَر ٖحز نلى اإلاخهلم مً ؤولٍى

حز نلى اإلاخهلم بهضٍ مدىع الهملُت الخهلُمُت  الىجاح في حهلُم اللًاث ًىدطغ في التٖر

ت اخخُاظاجه الخُُٓٓت ، و هي جسخلِ بازخلٍ الؿً  ض نلى مهَغ َالخهلمُت، َُٖا

َ. 2وشؿت اإلاىىؾت بالُغص في خُاجه و اإلاؿخىي الهٓلي و ٖظلٚ اإلاهىت و ؤهىام ألا

و بهظا َةن الخاط ضالح ْض وأَ هكغة الاججاٍ البىاجي للمخهلم ، َهى ًغي 

غغوعة الخىاؾب بحن ما ًٓضم إلاخهلم اللًت مً مدخىي و نمٍغ و َظا ما وؿدشُه مً 

ت في مؿخىي  ْىله :" و مً زم الؿااٛ نما ًجب ؤن وهلم مً الهىاضغ و آلالُاث اللًٍى

اث الخهلُم "مه و ًػُِ ْاثل في مىغو آزغ : " و لظلٚ َل بض مً .  3حن مً مؿخٍى

ؤن ًىؿلٔ ـــــ ؤي اإلاخهلم مً الخضؽ ؤي مً ألاشُاء اإلالمىؾت التي جٓو نلحها خىاؾه 

الخمـ و ًيخٓل مجها بلى اإلاجغصاث ، و ؤن جٙىن له في طلٚ اإلاباصعة ختى جخٙىن له 

ض ؾاَم في بزباتها نلمُا الٓضعة نلى الخلٔ و ؤلابضام . و َظٍ ألاَٙاع ، ٖماْلىا، ْ

Piaget " 4و نلماء آزغون ممً خظوا خظٍو  .َ

ً ازىحن َما َ: 5و ٌهؼػ الخاط ضالح آعاءٍ خٛى اَخمامه باإلاخهلم في ؤمٍغ

لِـ ٗل ما في اللًت مً ألالُاف و التراُٖب و ما جضٛ نلُه مً  -

َاإلاهاوي ًلثم الؿُل ؤو اإلاغأَ في ؾىع مهحن مً ؤؾىاع اعجٓاثه 

 ٍ.و همَى

ال ًمً٘ للمخهلم ؤن ًخجاوػ ؤزىاء صعاؾخه للًت في مغخلت مهُىت  -

خضا ؤْص ى مً اإلاُغصاث و التراُٖب، بل و في ٗل صعؽ مً 

الضعوؽ التي ًخلٓاَا ًيبغي ؤن ً٘خُي َُه ب٘مُت مهُىت، و بال 

ت، بل خطغ نٓلي ْض ًمىهه مً مىاضلت  ؤضابخه جسمت طاٍٖغ

 صعاؾخه للًت .  

                                                 
 . 17ؤهؿىان ضُاح : حهلمُت اللًت الهغبُت: ص  - 1
ت لضي الضٖخىع نبض   2 لُلى ؤوػًٍ،خؿِىت نؼاػ: اإلاطؿلخاث و اإلاُاَُم الخهلُمُت نىض نبض الغخمً الخاط ضالح،الجهىص اللًٍى

 . 357الغخمً ضالح،اإلاجلـ ألانلى للًت الهغبُت، الجؼاثغ، ص 
 .203لغخمً الخاط ضالح: بدىر و صعاؾاث في نلىم اللؿان ، ص نبض ا  3
4

 . 192في اللؿاهُاث الهغبُت، الجؼء ألاٛو ، ص  نبض الغخمً الخاط ضالح: بدىر و صعاؾاث  
 .  203، ص  بدىر و صعاؾاث في نلىم اللؿاننبض الغخمً الخاط ضالح:  - 5
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 . املحخىي :3.2

ًخمشل اإلادخىي في ٗل ما ًمً٘ حهلُمه وحهلمه، و ظملت اإلاهاٍع الهلمُت و الُىُت 

ـ الهمىص الُٓغي للهملُت  اإلاٙىهت إلادخىي البرهامج اإلآغع، و ٌهض مدخىي الخضَع

ت و التي جىظه لُئت  ت و يحر اللًٍى الخهلُمُت الخهلمُت، َهى مجمىم الهىاضغ اللًٍى

ًخم غبـ اإلادخىي الخهلُمي بانخباع مهُاع الاهخٓاء  اإلاخهلمحن ْطض حهلمها، و لظلٚ "

ٖمغخلت ؤولى ، زم ًىػم اإلادخىي في وخضاث حهلُمُت حشٙل الضعوؽ و ًغاعى في طلٚ 

جضعط الضعوؽ ، و الٓىانض التي ًسػو لها هكام اللًت اإلاؿتهضٍ حهلُمها، و ٖظا 

َ.1ْضعاث الاؾدُهاب الظَىُت لضي اإلاخهلم" 

ََ

َاع  اإلادخىي لُٓم اإلاجخمو ، و ؤَٙاٍع و مهخٓضاجه ، و ًجب ؤن ًسػو ازخُ

ت اإلاغاص جٓضًمها، مو مغاناة ؾً اإلاخهلم ، و ْضعجه نلى الُهم  َو لؿبُهت اإلاهَغ

و الخدلُل ومضي ملءمت اإلادخىي نٓلُخه .َىغو اإلادخىي ًسػو لشغوؽ مخهضصة 

َمجها :

 :َإلاجخمو و ؤَضاَه بمهنى ؤن ًٙىن اإلادخىي مهبرا نً خاظاث ا الطضّ الاظخماعي

 و جىظهاجه.

  الطضّ الؿُٙىلىجي : بمهنى ؤن ًٙىن اإلادخىي مىاؾبا للمخهلمحن و ْضعاتهم الىُؿُت

 و الهٓلُت.

  2ؤن ًٙىن اإلادخىي ملثما للىاْو الشٓافي و الاظخماعي الظي ٌهِش َُه اإلاخهلمىن. 

َنلى ؤن الباخض في مجاٛ الخهلُمُت ًضعؽ اإلادخىي صعاؾت وضُُت جدلُلُت، ؤو مٓاعهت 

ؤو مً مىكىع اللؿاهُاث الىُؿُت  Socio-linguistiqueؤو مً مىكىع اللؿاهُاث الاظخمانت 

Psycho-linguistique  ت بضْت، ألهه جىظض نضة مً ؤظل جدضًض مٓاًِـ اهخٓاء اإلااصة اللًٍى

اصة اللًىٍت، َلِـ ٗل ما في اللًت غغوعي للمخهلم ، بط ًٓخطغ اإلاخهلم في مباصت الزخُاع اإلا

ا. " َل ٌؿخهمل ٗل ما في اللًت  ت صون يحَر حهبحٍر الشُىي و ال٘خابي نلى بهؼ الهىاضغ اللًٍى

ت، و َظا الٓضع اإلاشتٕر في الاؾخهماٛ بحن الىاؽ  ٗاهذ صعظت زٓاَخه و ؾهت زغوجه اللًٍى مهما 

ت َى الظي ًدخاظه اإلاخهلم "ظمُها لخإصًت  َ.3ألايغاع الخبلًُُت الػغوٍع

َ

                                                 
ىمت، الجؼاثغ، ص ضالح بلهُض : صعوؽ في اللؿاهُاث الخؿبُُٓت،  - 1  .68صاَع
، ؽ - 2 ٍغ  .209، ص 1983،صاع الُ٘غ لليشغ، نمان ، 1ضالح طًاب َىضي و آزغون : جسؿُـ اإلاىهج و جؿٍى
ت و الخؿبُٔ، ص 3 غ : حهلُمُت الىطىص بحن الىكٍغ  .11بشحر ببٍغ
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ض َظا نبض الغخمً الخاط ضالح َُٓٛى :" و الًدخاط اإلاخهلم بلى ٗل ما َى زابذ في  و ًٖا

اللًت للخهبحر نً ؤيغاغه بل جُُ٘ه ألالُاف التي جضٛ نلى اإلاُاَُم الهاصًت و بهؼ اإلاُاَُم 

ت مما  ت ... و لِـ ٗل ما في اللًت ًىاؾب الهلمُت و الُىُت ؤو الخػاٍع جٓخػُه الخُاة الهطٍغ

َ. 1الؿُل اإلاغأَ مً خُض ألالُاف والتراُٖب في مغخلت مهُىت مً مغاخل همى الؿُل واعجٓاثه " 

نلى ؤهه نىض جدبعي و اؾخٓغاجي لهظا الهىطغ لضي الخاط ضالح وظضث ؤهه نبر نىه 

جغجبـ به و هي ظض صُْٓت؛ خُض  طؿلخاث،ٖما ؤهه اؾخسضم نضة ماملادة اللغىٍتبمطؿلح 

ت،الحشى  اؾخسضم مطؿلخاث: ت ، الغضاسة إلافشادًت،الخخمت الزاهٍش الخخمت اللغٍى

َ. اللفغي،ألالفاظ و التراهُب الىعُفُت،الحاحاث الخبلُغُت ...

َ

ت اإلآضمت للخلمُظ في اإلاضاعؽ  زم بن نبض الغخمً الخاط ضالح ًدؿاءٛ نً اإلااصة اللًٍى

ٗل مغخلت حهلُمُت مهُىت، و ٖظا باليؿبت لٙل مؿخىي  ، و في٘مالىىم و مً خُض الٍت الجؼاثَغ

اث اللًت، ٖما ًدؿاءٛ نً هىاجج الخهلم ، ؤي م٘دؿباث اإلاخهلم الخاضلت نً مهلمه  مً مؿخٍى

ت التي جٓضم للؿُل في اإلاضاعؽ خؿب الخاط ضالح جخطِ بالؿلبُت مً  2ؤو يحٍر . َاإلااصة اللًٍى

: " بن اؾلنىا نلى الخطُلت مً اإلاُغصاث التي جٓضم  خُض ال٘م و الىىم نلى الؿىاء، خُض ًٓٛى

للؿُل في اإلاضاعؽ الابخضاثُت ؤقهغ لىا مهشغ اللؿاهُحن في اإلاًغب الهغبي نُىبا و هٓاثظ في َظٍ 

خطُلت ال ًٙاص ًخطىعَا اإلاغبي، َمً خُض ال٘م :جٓضم للؿُل يالبا ٖمُت ٖبحرة ظضا مً ال

ت ال ًمً٘ بداٛ مً ألاخىاٛ ؤن ًإحي نلى ظمُهها،و لظلٚ جطِبه  بالخخمت الهىاضغ اللًٍى

غشابت التراهُب بل ...مو وظىص ضهىباث ؤزغي جسظ مو وظىص ضهىباث ؤزغي جسظ اللغىٍت 

خُض ال٘م و الُِ٘ الٙلماث التي ًداٛو اإلاهلم جلُٓجها جٙاص حشخمل نلى  و مًغشابت املفاهُم، 

ها الهغبُت و َظا ٌؿسب  ". و لٓض شغح َظا جخمت أخشي في معخىي البنى ظمُو ألابيُت التي حهَغ

ت ًخطِ بؿلبِخحن َما :  ِ بىشخضان بىضُه ؤن ما ًٓضم للىاشئت مً ماصة اللًٍى الٓٛى الشٍغ

مً ظهت زاهُت، و الخاضل مً  الخصاصت في مذلىالتهامً ظهت، و ت إلافشادً غضاسة املادة

ت اإلآضمت ال حؿخجُب  َ،لحاحاث الطفل الخبلُغُتمهاصلت الًؼاعة و الخطاضت ؤن اإلااصة اللًٍى

ٗال٘شحر مً  ت اإلاؿخدضزت في نطغها الخاغغ  و زاضت بطا حهلٔ ألامغ بالخهبحر نً اإلاُاَُم الخػاٍع

. و َظا بن صٛ نلى ش يء َةهما ًضٛ نلى ؤن اإلااصة 3و اإلاغأَ و يحٍر ؤؾماء اإلالبـ و ؤظؼائها

                                                 
 .44، ص1974،  4ت اللؿاهُاث، م نبض الغخمً الخاط ضالح: ؤزغ اللؿاهُاث في الجهىع بمؿخىي مضعس ي اللًت الهغبُت، مجل - 1
غة بىزامي :ضىانت حهلُم اللًاث نىض نبض الغخمً الخاط ضالح،-  2 ت لضي الضٖخىع نبض الغخمً  َػ الجهىص اللًٍى

 . 105ضالح،اإلاجلـ ألانلى للًت الهغبُت، الجؼاثغ،ص 
ِ بىشخضان - 3 ُت اؾخهماٛ اللًت الهغبُت، مجلت ٗلُت آلاصاب الشٍغ : ألاؾخاط نبض الغخمً الخاط ضالح و ظهىصٍ الهلمُت في جْغ

 32.113، ص 2010، ظامهت مدمض زُػغ بؿ٘غة،ظىان 7و الهلىم ؤلاوؿاهُت و الاظخمانُت،م 
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ت اإلآضمت للخلمُظ يحر زاغهت جماما إلاهُاعي ازخُاع اإلادخىي و َما الطضّ الاظخماعي   َاللًٍى

َو الطضّ الؿُٙىلىجي الظًً جدضزذ نجهما ؾلُا.  

َ

و ْض نبر الخاط ضالح نً َظٍ اإلاشٙلت الخؿحرة بٓىله : " زم ْض الخكىا ؤًػا نُبا آزغ 

زؿحرا و َى نضم مؿابٓت اإلادخىي ؤلاَغاصي اإلآضم للؿُل لخاظُاجه الخُُٓٓت : َهىإ مُاَُم 

ت لها نلْت بهطغها الخاغغ ال ًجض الؿُل ؤلُاقا نغبُت ٌهبر بها نجها..."  ن ، و باإلآابل َة1خػاٍع

َظا عاظو بلى نضم اَخمام مالُي ال٘خب اإلاضعؾُت َخجضَم ال حهخمىن بهظٍ اإلاُاَُم، و بالخالي ْض 

ٌؿخسضمىن ؤلُاقا جضٛ نلى مُاَُم ؤزغي و َظا الاؾخسضام مً باب التراصٍ و اإلاشتٕر 

اللُكي، و ْض ً٘ثر نضص مُغصاث ٖخب الؿىىاث ألاولى ل٘جها ال حًؿي بال وؿبت ْلُلت ظظا مً 

ذ هُؿه نلى وظىص خشى مهٛى ًخمشل في ال٘ثرة مً اإلاتراصَاث،اإلا َُاَُم، " َهظا ًضٛ في الْى

حشى لفغي و خصاصت في و نلى الُٓغ اإلاضْو التي جخطِ به مجاالث اإلاُاَُم اإلالٓىت للؿُل ، 

و لىظىص َظٍ الؿلبُاث و الهُىب في اإلادخىي اإلآضم َةن الخاط ضالح عخمه هللا  .2َُم " املفا

ت .ْض خ َضص نضة مهاًحر الزخُاع اإلااصة اللًٍى

 

 . معاًير اخخُاس املادة اللغىٍت :1.3.2

ت ــــ اإلادخىي ـــــ لخاظُاث      ض نبض الغخمً الخاط ضالح نلى غغوعة ملءمت اإلااصة اللًٍى ًٖا

ت ًمً٘  اإلاخهلمحن لظا َٓض وغو ظملت مً اإلآاًِـ التي ًجب مغاناتها نىض ازخُاع اإلااصة اللًٍى

ا َُما ًلي: َبًجاَػ

خدلُلي ؤي نضم نضم اللسـ ْضع ؤلامٙان في ألالُاف التي جسطظ للخهبحر الهلمي ال -

 الاشترإ في اإلاضلىالث .

 ٖثرة الاؾخهماٛ في لًت الخساؾب ؤي شُىم اللُكت الُطُدت. -

انخضاٛ اإلاساعط و زُتها نلى اللؿان ًخسظ َظا اإلآُاؽ بطا لىخل ؤن ؤٖثر مً ٗلمخحن  -

خحن في الاؾخهماٛ اإلاىؿّى و ْلُلت الظًىم .  يحر ظاٍع

خهلم إلاهاعة مهُىت، و هي الٓضعة ال٘بحرة نلى و ألن الًاًت مً الخهلُم َى جدطُل اإلا -

ت ، وظب ازخُاع  الخهبحر الضُْٔ نً ظمُو ألايغاع و ما جٓخػُه الخُاة الهطٍغ

ت   .3مجمىنت مً ألالُاف و التراُٖب الىقُُُت حشتٕر في اؾخهمالها ظمُو َىىن اإلاهَغ

                                                 
َ.205نبض الغخمً الخاط ضالح: بدىر و صعاؾاث في نلىم اللؿان ، ص  - 1
 . 205نبض الغخمً الخاط ضالح:اإلاغظو هُؿه ، ص - 2
 . 212، ص الؿابٔظو نبض الغخمً الخاط ضالح:اإلاَغ - 3
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ت لها ظاهبان مخٙاملن :            نلى ؤن َظٍ اإلاهاًحر التي ًجب مغاناتها في ازخُاع اإلااصة اللًٍى

سظ اإلاغبي و ظاهب ٌشتٕر َُه اإلاغبي مو اللؿاوي،َإما ما ًٓىم به اإلاغبي َهى بخطاء ًظاهب 

ه اإلاُاَُم التي ًدخاط بلحها اإلاخهلم في مغخلت ما و جدضًضَا جدضًضا نلمُا، و ؤما ما ٌشتٕر َُ

َ.  1َى و اللؿاوي َهى البدض نً مضي ضلخُت ألالُاف اإلاهغوغت بالُهل في الضعاؾت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 . 207نبض الغخمً الخاط ضالح:اإلاغظو هُؿه ، ص - 1
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 :عىذ الحاج صالح : العالكاث الذًذاهخُىُت 3

 

 لذًذاهخُىُت :. مخطط الخفاعالث ا 1 3

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

 

 شيل ًىضح الخأزير و الخأزش بين عىاصش املثلث الذًذاهخُيي

 

 

ض نبض الغخمً الخاط ضالح نلى ألازظ بهحن الانخباع ٗل ؤؾغاٍ الهلْت  ًٖا

ت، في مدُـ جغبىي مهحن  الضًضاٖخُُ٘ت، و هي نلْت هىنُت جخإؾـ بحن اإلاهلم و اإلاخهلم و اإلاهَغ

ثظ اإلاهلم مسخلُت جماما نً زطاثظ و ػمً مدضص،و لٙل ؾٍغ زطاثطه التي جمحٍز َسطا

َاإلاخهلم، و َظا ما جدضزذ نىه ؾلُا.

َ

َالشٙل ًدُل بلى جلٚ الخضازلث بحن َاجه ألاؾغاٍ و ختى في ٗل ْؿب مً ألاْؿاب 

ٗاهذ الىغهُت  الشلزت ألجها حشخًل ٗلُا و بشٙل مغجبـ، َل ًمً٘ الُطل بُجها ُُٖما 

ت، الضًضاٖخُُ٘ت،و َظا ما حشحر بلُه ألاؾ هم الطًحرة في ٗل مً صاثغة اإلاهلم و اإلاخهلم و اإلاهَغ

، ً ت الٓؿبحن آلازٍغ ت ٖمشاٛ َل ًمً٘ نؼلها صون ؤن هإزظ بهحن الانخباع مهَغ ََةطا ؤزظها اإلاهَغ

ت اإلاخهلم  ت اإلاهلم و مهَغ َ.   1و َظا ما جضٛ نلُه صاثغجا مهَغ

 

 

                                                 
 .23نلي آًذ ؤوشان : اللؿاهُاث و الضًضاٖخُٚ ، ص  - 1

 املعرفة

 املتعلم املعلم

 املتعلمهعرفت  املعلم  معرفة
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بن َظا اإلاسؿـ ًػهىا ؤمام مجمىنت مً الخُانلث التي حه٘ـ زلر نلْاث ٗل 

َواخضة مجها جدُل نلى وغهُت صًضاٖخُُ٘ت :

َنلْت اإلاهلم  و اإلاخهلم : ًؿلٔ نلحها بالهٓض الضًضاٖخُٙي بالىكغ بلى ؤَمُتها ،  -

حن للُٓام بما ًسضم الهملُت الخهلُ َمُت و ألجها بمشابت التزام ًغبـ بحن الؿَغ

 .  1و ٌهمل نلى جيشُؿها

ت : ًؿلٔ نلحها مطؿلح الخمشلث ، و اإلآطىص بها الُُُ٘ت  - نلْت اإلاخهلم و اإلاهَغ

ه الؿابٓت إلاىاظهت مشٙل مهحن في وغهُت مهُىت.  التي ًىقِ بها اإلاخهلم مهاَع

ت: ًطؿلح نلى حؿمُتها بالىٓل الضًضاٖخُٙي و َى مُهىم  - نلْت اإلاهلم و اإلاهَغ

حهلُمُت اإلاىاص ، ًضٛ نلى الهملُت التي ًخم بها هٓل اإلاهاٍع مً مؿخىي ؤؾاس ي في 

ت ْابلت للخهلُم  والخهلم   .2اإلاهاٍع الهلمُت الضُْٓت بلى مهَغ

نىض الخاط  اإلاشلض الضًضاٖذ لخىغُذ الهلْاث الضًضاٖخُُ٘ت الٓاثمت بحن نىاضَغو 

لْت نلى خضة و َظا ما ؾىجضٍ في الهىطغ الخؿّغ بالشغح و الخدلُل لٙل ن ال بض مًضالح 

َاإلاىالي. 

 

 العالكاث الذًذاهخُىُت :.  2.3

  

، َُ٘ل ناما لىغهُت ظض مهٓضة، جخهضص َحها  )مهلم، مخهلم،مدخىَي (حهض الشلزُت 

ا، َهي حشخًل بشٙل مخضازل و مترابـ و ميسجم، بط  الخضازلث في ٗل نىطغ مً نىاضَغ

ٗاهذ الىغهُت الخهلُمُت مىغىم الخدلُل،  الًمً٘ بإي خاٛ مً ألاخىاٛ الُطل بُجها، مهما 

ذ هُؿه بحن الهىاضغ الشلزت بشٙل آلي مخهضص  ً و في الْى َالخُانلث مخباصلت بحن نىطٍغ

ً ألامغ الظي ًجهلىا ؤمام مجمىنت مً الاججاَاث . َاإلاهلم مغجبـ اعجباؾا ٗلُا  ً آلازٍغ بالهىطٍغ

ٗاآلحي : الخُانلث َحه٘ـ زلر نلْاث ، ٗل نلْت مجها جمشل وغهُت حهلُمُت مدضصة و هي 

 

َ

َ

َ

 

 

                                                 
اصي : جدلُل الُهل الضًضاٖخُٙي ، ص - 1  .  371نابض بَى
 . 374اصي :اإلاغظو هُؿه ، ص نابض بَى - 2
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َ

 :Le contract didactique )العلذ الذًذاهخُيي  (ت املعلم باملخعلم: عالك 1.2.3

Guy Brousseau بشوظىخؿب 
َةن مطؿلح الهٓض الضًضاٖخُٙي ًضٛ نلى ٗل  1

ت الخُانلث الىانُت و اللوانُت ، و َى 2التي جدضر بحن اإلاهلم و اإلاخهلم خٛى اٖدؿاب اإلاهَغ

ٗاث اإلاهلم ا هت مً مخهلمُه ؤًػا حهخم بؿلى َ. إلاخْى

ٌهٍغ نلي آًذ ؤوشان الهٓض في ْىله : " الهٓض َى التزام ًغبـ بحن ألاؾغاٍ اإلاخهاْضة و 

ت  الضًضاٖخُٙي مجمىم ، و ٌهخبر الهٓض للُٓام بص يء ؤو نضم الُٓام به صازل اإلاىكىمت التربٍى

ٔ َظا الهٓض . 3"الٓىانض اإلاىكمت للهلْاث بحن مسخلِ ؤؾغاٍ الىغهُت الضًضاٖخُُ٘ت  و َو

و  ، و ًىكم مسخلِ ؤؾغاٍ الىغهُت الضًضاٖخُُ٘تجدضص مٙاهت اإلاخهلم و اإلاضعؽ نلى خض ؾىاء 

ُت و اإلاغوهت، َُمً٘ ؤزىاء وغهُت مهُىت جخًحر ْىانض نضة ؤو جخؿىع ؤو جسخُي ٗلُا  خمحز بالخٖغ ٍو

 َُُسخ الهٓض . 

َٛ نبض الغخمً خاط ضالح و َظا ما هجضٍ نىض ت :"  خحن هدلل َظا الٓى َمهَغ
ت ، اعحؿمذ ؤهما يحن ألوغام اللًت التاإلاخساؾبَ  ت نلمُت يحر هكٍغ َؾها ًخساؾبان بها هي مهَغ

ؼي مىه و الخاعجي، َاؾخؿام بظلٚ ؤن ًد٘م ؤَهاله، و هي جلٚ  و عسخذ في هكامه الهطبي اإلاٖغ

َالهملُاث الخُُت التي جدٛى ؤيغاغه بلى ؾُاّ مىخكم مً ألالُاف الضالت نلى َظٍ ألايغاع

ٌ ؤي اإلاخٙلم (  
 
ل ب  ف و جدملها نلى اإلاهاوي اإلآطىص مجها االتي جترظم ألالُ ؤو جلٚ،)َظا باليؿبت للم 

ٌ ؤي اإلاساؾب  (في مساؾبت مهُىت 
 
ل ب  َ .4"  )َظا باليؿبت للم 

ض  َظٍ الهلْت الخُانلُت ٗىن  بن اإلاخإمل لهظا الٓٛى ًجض ال مدالت ؤن الخاط ضالح ًٖا

حن ٌش٘لن نملُت جىاضلُت ؤزىاء الهملُت الخهلُمُت ، َُدباصالن الضوع َىجض اإلاهلم مغؾل  الؿَغ

نلى  و ْض ؤشاع  بلى هٓؿت مهمت ؤًػا جخهلٔ باإلاهلم و اإلاخهلمجاعة و اإلاخهلم مؿخٓبل جاعة ؤزغي،

ٓت ؾلُمت و هاجخت  ت التي جم٘جهما مً الاجطاٛ بؿٍغ و هي الٓضعة خض ؾىاء و هي اإلاهلىماث اللًٍى

َنلى اٖدؿاب وغو ما مً بحن ألاوغام الخبلًُُت .

َ

                                                 
ت الىغهُاث الخهلُمُتبغوؾى باخض َغوس ي ،ضاخب  1 ،مُاصَا ؤن مُاَُم  La théorie des situations didactiques هكٍغ

 اإلاخهلم جيخج نً الخُانل اإلاخباصٛ و اإلاؿخمغ بحن الىغهُاث التي ًخهغع لها َظا ألازحر . 
 .54التربُت، ص ًىكغنبض اللؿُِ الُاعبي: معجم نلىم  2

 .27نلي آًذ ؤوشان : اللؿاهُاث و الضًضاٖخُٚ ، ص  - 3
 . 177، 176نبض الغخمً الخاط ضالح : بدىر و صعاؾاث في نلىم اللؿان ، ص  4
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و ختى جخمشل َظٍ الهلْت في ؤعقى ضىعتها البض مً جىاَغ شغوؽ مهُىت للخىاضل بحن 

َاإلاهلم و اإلاخهلم :

 ت اإلاغؾل إلادُؿه ال ت خُُٓٓمهَغ ت؛ ؤي ًجب ؤن ًٙىن ؿبُعي و الاظخماعي مهَغ

 نلى نلم بالخدىالث الهلمُت و الشٓاَُت إلاجخمهه .

  ًا ن ًجب ؤن ًٙىن اإلاغؾل نلى وعي نمُٔ بمػمىن الغؾالت و مضي حهبحَر

 الىاْو ٖما َى مىظىص .

  ا في الىؾـ الخاعجي بسبرة اإلاؿخٓبل الهمل نلى عبـ زبرة اإلاغؾل و ؤزَغ

 للغؾالت.

  ًجب بنضاص الىؾُلت الىاْلت ؤو الطلت بنضاصا صُْٓا لخٙىن مهُإة لخمل الخبراث

 . 1و  اإلاهلىماث اإلاغاص هٓلها مً اإلاغؾل بلى اإلاؿخٓبل 

بغاَت بلى َظٍ الشغوؽ َةن اإلاهلم ؤو اإلاخهلم البض لهما مً شمىلُت آلاصاء الُهلي 

م ؤو اإلاغؾل جخضزل لخدُٓٔ لل٘لم، و الظي ًٓطض به ؤن ظمُو ؤنػاء الجؿم لضي اإلاخٙل

اإلاماعؾت الُهلُت للخضر اللًىي، و َظا ما ؤٖضٍ ظمُو الضاعؾحن اللؿاهُحن ونلماء الىُـ 

ىلىظُت هجض خاؾتي الؿمو والىؿٔ مهىِخان  ت ، َمً الىاخُت الُحًز اإلاهمخمحن بالكاَغة اللًٍى

َبالضعظت ألاولى . 

َ

ت، و بهؼ الجىاهب  َةن ؤيلب الؿغاثٔ الخهلُمُت هي ؾغاثٔ" و لظلٚ   ؾمهُت بطٍغ

ٗا ُت الهػلُت ؤًػا لها صزل في جدُٓٔ الخىاضل اللًىي  بمهاعة  مباشغةلُض التي لهانلْت الخٖغ

َ، و نلُه َةن ٗل ظىاهب شخطُتي اإلاهلم و اإلاخهلم نلى خض ؾىاء لها خػىعصاثم 2"  ال٘خابت

َلػمان هجاح َظٍ ألازحرة . و بُانلُت في صنم الهملُت الخىاضلُت بُجهما

َ

و ًغي بغوؾى ؤن الخُاوع الضاثم للهٓض الضًضاٖخُٙي ًغمي بلى مغاظهت ؤَضاٍ الخهلم 

نلى نلى غىء الجهض اإلاؿلىب مً الخلمُظ ، و الظي ْض ًخجاوػ ْضعاتهم في الاهسغاؽ و ؤلاهجاػ. 

هلمُه نىض ت مؿانضة إلاخؤن الؿعي لىجاح الهملُت الخهلُمُت الخهلمُت ًجهل مً اإلاهلم في وغهُ

م نً خل مشٙلت مً اإلاش٘لث لظا ًلجإ بلى بًجاص مسغط ًاصي بالخلمُظ بلى  بزُاْهم ؤو عجَؼ

و الؿلُم مخبها في طلٚ زؿىاث نضة، و لٓض ضىِ بغوؾى َظا الؿلٕى الطاصع الخل الصخُذ 

َالكىاَغ:  ألاَهاٛ و مً اإلاهلم بلى مجمىنت مً 
                                                 

مدمض وؾاؽ : ؤَمُت الىؾاثل الخهلُمُت في نملُت الخهلم نامت وفي حهلُم اللًت الهغبُت لألظاهب زاضت،اإلاىؾؿت الىؾىُت  1

 . 42، ص 1988لجؼاثغ، لل٘خاب،ا
 . 130ؤخمض خؿاوي :صعاؾاث في اللؿاهُاث الخؿبُُٓت ، ص  2
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ما حهتري و َى جضزل اإلاهلم بخًُحر اإلاؿاثل اإلاؿغوخت نىض : Effet Topazeأزش جىباص  

اإلاخهلم ضهىبت ، َُلجإ اإلاهلم بلى ازخُاع مؿاثل ؤزغي حؿمذ بةنؿاء ماشغاث مؿانضة للمؿإلت 

ت.  َألاولى مو الخُاف نلى اإلاهنى .و َىا ًسخطغ اإلاخهلم الجهض الٖدؿاب اإلاهَغ

هاث ًؿلٔ نلُه قاَ:  Effet Pygmalion أزش بجمالُىن  ٗاهذ جْى هاث؟، َٙلما  غة الخْى

ٗان الخُانل مهها  اإلاهلم نً بهجاػاث اإلاخهلمحن بإجها ؾخٙىن ظُضة ؤو مخىؾؿت ؤو غهُُت، ٗلما 

هت، بمهنى آزغ ؤن اإلاهلم ًٙىن صوما ظاَؼا للخهامل و الخُانل خؿب  خؿب الىغهُاث اإلاخْى

َمؿخىي الخلمُظ .

ًؿلٔ نلُه ؾىء الُهم ألاؾاس ي ، و َى شٙل مً ؤشٙاٛ :  Effet Gordiensأزش حىسدن 

و َى ٌهخمض نلى الاؾخهاعة و التي حهض وؾُلت َهالت لخىمُت ألاَٙاع و جمً٘ اإلاخهلم مً  ؤزغ جىباػ ، 

ىهه بالُهل.  ٔ عبـ ما َى ظضًض بما ٌهَغ نىضما اإلاهلم َجىمُت جُ٘حٍر ؤلابضاعي ، و طلٚ نً ؾٍغ

ٔ عبـ همىطط ؤو  هه ًلجإًىاظه مشٙلت مو اإلاخهلمحن َة بلى َظا ألازغ لِؿخىنب اإلاخهلم نً ؾٍغ

ٔ الاؾخهاعة التي جىمي ْضعاث الخُ٘حر لضًه َ.1ضىعة مىظىصة صازل نٓله بما َى ظضًض نً ؾٍغ

قهغ َظا اإلاُهىم بضاًت ؾبهُىاث الٓغن اإلااض ي نلى ًض الاهضالق ما وساء املعشفت: 

مجمىنت مً نلماء الىُـ اإلاهغفي ،و ٌهض بغاَت هىنُت لهظا الهلم و ْض َخذ آَاْا ظضًضة 

ٗاء و الخُ٘حر و الاؾدُهاب و الظاٖغة،و مهاعاث الخهلم،  سُت في مىغىناث الظ َللضعاؾاث الخجٍغ

ٛ الاَخمام ْاثما بلى الُىم العجباؾه باؾتراجُجُاث خل و ؾىع َظا اإلاُهىم في الشماهِىاث و الػا

غ ما ، و بالخالي مش٘لث الخهلم ، و ٌؿخسضمها اإلاهلم نىضما ًُشل في ؤخض وشاؾاجه لحهخضي بلى جبًر

ت اإلآغعة . ٌَؿخمغ في َهله ، و ًخسظ مً شغوخاجه و ؤؾالُبه مىاغُو للضعاؾت مٙان اإلاهَغ

َ

 لبعذ العلىوي ااٛ و الكىاَغ جدذ ما ًطؿلح نلُه بًمً٘ ؤن هضعط َظٍ ألاَه نلى ؤهه

Behavioral Dimension َللهملُت الخهلُمُت الخهلمُت الظي ًٓطض به " مجمىم ؤشٙاٛ آلاصاء

ٓها جدُٓٔ ألاَضاٍ الخهلُمُت اإلآطىصة . بجها بازخطاع صًىامُُ٘اث  و ألاؾالُب التي ًخم نً ؾٍغ

 .2الهملُت الخهلُمُت " 

 

 

 

 

                                                 
1

ٗاقم الخُاجي: ؤزغ همىطط ظىعصن في جدطُل ؾالباث الطِ الشاوي مخىؾـ في ماصة اللًت الهغبُت،مجلت ًىكغ :  جهاص ظىاص 

ت و ؤلاوؿاهُت،الهضص  .684، ص 2016،  25 ٗلُت التربُت ألاؾاؾُت للهلىم التربٍى
به، ؽ  2  . 252، ص 2006،الٓاَغة ، صاع الُ٘غ الهغبي 2عشضي ؤخمض ؾهُمت : اإلاهلم ُٖاًاجه، بنضاصٍ،جضٍع
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 : Les representations )الخمثالث (  عالكت املخعلم و املعشفت 2.2.3

مً الطهب ظضا خطغ مُهىم الخمشل في حهٍغِ واخض و بضْت مخىاَُت، و َظا ل٘ثرة  

ُت مخهضصة ٖهلم الاظخمام و نلم الىُـ و البُضايىظُا و اللؿاهُاث ،  َخكىعٍ في مجاالث مهَغ

با ظضا .و جضازله مو مُاَُم ؤزغي مما ًجهله  َمُهىما مٖغ

ًٓطض بها جلٚ  مً بُجها هي التي و ، للخمشلث إِْ نلى بهؼ اإلاُاَُمنلى ؤهني ؾَ

ُت التي حؿمذ للمخهلم بخُؿحر الكىاَغ و مىاظهت اإلاشاٗل التي ًطؿضم بها ؤزىاء  اإلاىكىمت اإلاهَغ

ه ا انملُت الخهلم ، ٖما ًمً٘ الٓٛى بجه لؿابٓت إلاىاظهت " الُُُ٘ت التي ًىقِ بها الُغص مهاَع

َ.1مشٙل مهحن في وغهُت مهُىت " 

ت ججؿض جمشلث نبر زلر مغاخل :  Brunerبشوهش و خؿب  ََةن نلْت اإلاخهلم باإلاهَغ

  الخُانل اإلاباشغ مو ألاشُاء ٔ اإلاغخلت الهلمُت : ؤزىاء َظٍ اإلاغخلت ًدشٙل اإلاُهىم نً ؾٍغ

ي .  ، ؤي ؤجها جخإؾـ نلى الُهل الخس ي الخٗغ

 ألآًىهت : جيبني نلى الطىعة الظَىُت لألشُاء ؛ خُض ٌؿخدػغ الُغص ضىع غخلت اإلا

 ألاشُاء نىع اإلاُاَُم .

  ض خُض حؿخسضم ؤزىاءَا الغمىػ و الخبراث ت : ًؿلٔ نلحها مغخلت الخجٍغ اإلاغخلت الغمٍؼ

ت. ت ؤو في ظمل و نباعاث طاث صالالث عمٍؼ اغُت عمٍؼ  اإلا٘دؿبت و ج٘شُُها في مهاصالث ٍع

ُت للمُاَُم :   Ausebelبُل أوص ؤما  ََةهه ًمحز بحن مغخلخحن في حشُ٘ل الخمشلث اإلاهَغ

  . مغخلت حشُ٘ل اإلاُهىم 

 . مغخلت حهلم اؾم اإلاُهىم 

َو ًيبني مُهىم الخمشل في اإلاجاٛ الضًضاٖخُٙي نلى مجمىنت مً ألاؾـ مجها: 

 . اعجباؽ جمشلث الخلمُظ ببيُت طَىُت غمىُت 

  ا للىغهُاث .جٙىن َظٍ البيُت ش٘ل  ؤو همؿا جُؿحًر

 . ً  جٙىن طاث ؾابو َغصي و اظخماعي مً خُض الخٍٙى

َ

َ

َ

َ

 

                                                 
1
 .30نلي آًذ ؤوشان : اللؿاهُاث و الضًضاٖخُٚ، ص  
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َ:1في مُهىمه للخمشلث َٓض ؾغح نضة هٓاؽ هظٖغ ؤَمها    Giordanحُىسدان ؤما  

َ

 . اإلاشٙل ؤو مجمىنت ألاؾئلت التي حؿخضعي جىقُِ الخمشلث 

  التي ًىقُها الُغص ؤزىاء جضازل و جغابـ جمشلث ؤلاؾاع اإلاغظعي و َى مجمىم اإلاهاٍع

 ؾابٓت مو الخمشل الغثِس ي .الهملُاث الظَىُت و ألاوشؿت التي ًخد٘م َحها اإلاخهلم .

  . الخمشل ً  الضواٛ و هي مجمىم الهلماث و الغمىػ اإلاىقُت زلٛ مغخلت بهخاط و جٍٙى

هي هخاط و ؾحروعة وشاؽ و بىاء للىاْو في الظًَ ، ال جخم  مما ؾبٔ ًمً٘ الٓٛى بن الخمشلث

ٔ الهلْاث الٓاثمت بِىه و بحن بُئخه . ٔ الخىاؽ ، و نً ؾٍغ َبال بما ً٘دؿبه اإلاخهلم نً ؾٍغ

حن بضعظت  هضج املخعلم ، و الخطابم بين املعطُاث َظا مً ظهت و مً ظهت ؤزغي َةن الخمشل َع

حن بالؿُاّ  لخمثالث املىاظبت ليل مفهىمأو املحخىي بىمى الزواء عىذه و ا ، ٖما ؤهه َع

الاظخماعي و الشٓافي الظي ًطضع َُه ، َظا ألازحر له صوع َهاٛ في جغؾُش جمشلث اإلاخهلم ؛ خُض 

ٔ وؾاثل الاجطاٛ و ال٘خب  الخمشلثؤن  َجىسشٔ مً مً مجمىم اإلاهاٍع اإلا٘دؿبت نً ؾٍغ

َت الخُُٓٓت هي التي ًسىحها اإلاخهلم اهؿلْا مً جمشلجه و جمشل اإلاجخمو للمُاَُم الهلمُت، َاإلاهَغ

ؿه َ .2خٛى اإلاىغىم اإلاغاص جضَع

َالخهلم نىضٍ َى شٙل مً ؤشٙاٛ الخُِ٘ مً خُض َى جىاػن بحن   Piagetبُاحُه ؤما َ

سُت باؾخمغاع. بطن  الاؾدُهاب غمً وشاؽ الظاث و جلئم الؾدُهاب الىاْو و اإلاهؿُاث الخجٍغ

ذ هُؿه،  ت جخلخظ في َهى ؾحروعة الاؾدُهاب و الخلئم في الْى و نلُه َةن نلْت اإلاخهلم باإلاهَغ

ُِ٘ ، الظان ًٓىصان بلى بلى الخىأَ و بالخالي ًم٘ىان مً ججاوػ اؾخسضام آلُتي الخمشل و الخ

مشٙلت نضم الخىأَ، َاألٛو ًٓىم بدشُ٘ل ما ًٓضمه اإلادُـ ختى ًدىاؾب مو ألاهماؽ اإلاىظىصة 

ا مً ؤظل ملءمتها مو مهؿُاث البِئت َ. 3، بىِىما الخُِ٘ ٌهمل نلى بجمام ألاهماؽ ؤو جدىٍَغ

يُت في الخهلم ًٓغع ؤن الخمشل و نلُه َةن بُاظُه ضاخب ا ت البىاثُت ؤو الخٍٙى لىكٍغ

للخٙامل و ؤلاصماط ، ٖما ؤهه نملُت زاعظُت مً خُض ؤهه نملُت وقُُُت اإلاهغفي َى خالت مخمحزة 

جٓىم مٓام الٓىاة التي جىٓل مهؿُاث الىاْو الخاعجي، بسلٍ الخُِ٘ الظي َى وشاؽ صازلي، 

ا نبر َهى جُِ٘ إلاا ؾبٔ جمشله، و  الًمً٘ ؤن ًٙىن جُُ٘ا مباشغا إلاهؿُاث زاعظُت صون مغوَع

َ. 4نملُت الخمشل

                                                 
1

 .31نلي آًذ ؤوشان : اإلاغظو الؿابٔ ، ص  
اصي: جدلُل الُهل الضًضاٖخُٙي ، ص  2  . 373نابض بَى
ت، م  3 اث الخهلم صعاؾت مٓاعهت ، مغاظهت نؿُت مدمىص َىا ،ؾلؿلت نالم اإلاهَغ ، 283، ص 70ًىكغ: مطؿُى هاضِ : هكٍغ

284. 
اصي : جدلُل الُهل الضًضاٖخُٙي، ص  4  . 373نابض بَى
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 ِ ت و ْو ؼ نبض الغخمً الخاط ضالح نلى نلْت اإلاخهلم باإلاهَغ نلحها في نضة و لٓض ٖع

اظاث في اللعاهُاث بحىر و دس و بحىر و دساظاث في علىم اللعان ، مىاغو مً ٖخابُه 

ؤصعط َظا الهىطغ بالظاث ْض زلٛ جدبعي و اؾخٓغاجي له وظضجه  ؛ َمًالثاوي  جضءال العشبُت ،

النهىض اللعان الحذًث ، أزش اللعاهُاث في  مذخل إلى علمبهىىان :البدض ألاٛو في بدشحن 

ت ؤما البدض الشاوي َجاء مىؾىما بـــــ بمعخىي مذسس ي اللغت العشبُت،  ألاظغ العلمُت و اللغٍى

؛ خُض ًىأَ عؤي الخاط ضالح ما لبىاء مىاهج اللغت العشبُت في الخعلُم ما كبل الجامعي 

ت الب َلِـ ٗل ما في اللًت مً ألالُاف " ىاثُت و َظا ما وؿدشُه مً ْىله : ظاءث به الىكٍغ

مهحن مً ؤؾىاع اعجٓاثه ، ال و التراُٖب و ما جضٛ نلُه مً اإلاهاوي ًلثم الؿُل ؤو اإلاغأَ في ؾىع 

ًَمً٘ للمخهلم ؤن ًخجاوػ ؤزىاء صعاؾخه للًت في مغخلت مهُىت خضا ؤْص ى مً اإلاُغصاث 

، و بال  و التراُٖب ، بل و في ٗل صعؽ مً الضعوؽ التي ًخلٓاَا ًيبغي ؤن ً٘خُي ب٘مُت مهُىت

تؤضابخه  ٍى   .1بل خطغ نٓلي زؿحر ْض ًمىهه مً مىاضلت صعاؾخه للًت "  جخمت راهٍش بن ْو

الخاط ضالح نلى َظٍ الىٓؿت اإلاهمت ظضا بل الخؿحرة هابو نً صعاًت واؾهت باإلاشاٗل التي 

ت و الهغبُت بطُت زاضت، ًٓٛى : " بن اؾلنىا نلى الخطُلت مً  جخسبـ َحها اإلاضعؾت الجؼاثٍغ

اإلاضاعؽ الابخضاثُت ؤقهغ لىا ـــــ مهشغ اللؿاهُحن في اإلاًغب الهغبي ـــــ  اإلاُغصاث التي جٓضم للؿُل في

. و لٓض ْؿم الخاط ضالح َظٍ 2نُىبا و هٓاثظ في َظٍ الخطُلت ال ًٙاص ًخطىعَا اإلاغبي " 

َالهُىب بلى ْؿمحن :

َ

  نُىب مً خُض ال٘م خُض ال خل ؤن اإلااصة اإلآضمت للؿُل ٖبحرة ظضا جدىي

ت ، ال ًمً٘ بإي خاٛ مً ألاخىاٛ ؤن ًإحي نلى  ٖمُت َاثلت مً الهىاضغ اللًٍى

ُا في آلُاث بخخمت لغىٍت ظمُهها، مما ًجهله ًطاب  ، مما ٌؿسب له جْى

 . الخُُِ٘ و الخمشل مما ًاصي بلى حهؿُل نملُتيالاظدُعاب الزهني و الامخثالي ،

  ًُِ٘داٛو اط ضالح مجمىم الٙلماث التي ٓطض بها الخًنُىب مً خُض ال

ها الهغبُت،  اإلاهلم جلُٓجها للمخهلم و التي جٙاص حشخمل نلى ظمُو ألابيُت التي حهَغ

 مما ٌؿسب له جسمت ؤزغي نلى مؿخىي ألابيُت .

َ

َ

                                                 
 . 203نبض الغخمً الخاط ضالح : بدىر و صعاؾاث في نلىم اللؿان ، ص  1
2

 . 203، ص  هُؿهاإلاغظو نبض الغخمً الخاط ضالح :  
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ض نلى غغوعة مغاناة مما ؾبٔ هلخل ؤن الخاط ضالح ً َالهٓلُت  مضإع اإلاخهلمٖا

ؼَي و ْضعاجه نلى الخدلُل ت نلى اٖخماٛ ظهاٍػ الهطبي اإلاٖغ َى ض ، ألجها مْى ؤو  و الخجٍغ

َبمهنى آزغ اٖخماٛ البنى الهطسُت التي ًخٙىن مجها صمايه ٖما و ُُٖا .

َظا مً ظهت ، و مً ظهت ؤزغي َةن الخاط ضالح ًغي ؤن ؾغ  الىجاح في حهلُم اللًاث 

حز نلى نىطغ واخض مً نىاضغ الهملُت الخهلُمُت الخهلمُت ، بل نلحهما مها ًىدطغ فال  َي التٖر

ا نً آلازغ ، ت نلى الؿىاء ـــــــ َل ًم٘ىىا ؤن وهٛؼ ؾَغ ت ـــــــ اإلاخهلم و اإلااصة اللًٍى َُجب مهَغ

ت ،و التي جسخلِ بازخلٍ الؿً و اإلاؿخىي الهٓلي ، ٖما ًجب ُاخخُاظاث اإلاخهلم الخُٓٓ

َهلى و في َظا الطضص ًٓٛى : " اناتها بالشٙل الظي ًُ٘ل و ًػمً بلىى ألاَضاٍ اإلايشىصة ،مَغ

اث  اإلابرمج إلاىاهج الخهلُم الهام ؤن ًؿلو نلى اخخُاظاث الىاشئت اإلاسخلُت مً زلٛ الخدٍغ

ت و حسجُل ٖلمهم  الهلمُت التي ججغي في نحن اإلاٙان و طلٚ مً زلٛ ٖخاباث ألاؾُاٛ الهٍُى

ا، و في ظمُو ألاخىاٛ الخؿابُت الهَُى ي و زؿاباتهم في اإلاضعؾت و في البِذ و في اإلالنب و يحَر

، و ٖظا اإلاهلم ي اإلاىاهج و البرامجنلى واغعهُهم مً َظا الٓٛى ؤهه وظب  .1الهاصًت الؿبُهُت " 

ت مو اإلاخهلمحن ،  هُؿه ت ظُضة ، ختى جخلءم اإلاهَغ ت هىنُت اإلاخهلمحن مهَغ َالاؾلم بل مهَغ

و َظا ما ؤشغث بلُه ؾابٓا في مهاًحر ازخُاع اإلادخىي و الظي البض مً جىَغ مهُاعي الطضّ 

ض نلى الاَخمام باإلاخهلم و خاظاجه الؿىؾُىلىجي و الطضّ الؿُٙىلىجي.  و في مىغو آزغ ًٖا

ُت  ت الخُُٓٓت: اإلاهَغ َُٓٛى : " ؤضل ألاضٛى َى الهىاًت باإلاخهلم ،و الخُؿً بلى خاظاجه الخهبحًر

ما هي اَخماماجه و ما هي ألالُاف و الهباعاث التي حؿخجُب لهظٍ الخاظاث . و ًجب ؤن جبنى 

َ. 2اإلاىاهج بغمتها نلى َظا اإلابضؤ "

َ

 حُىسدنَٔ مٓترخاث الخاط ضالح ، ًجض ال مدالت ؤهه ًىا زم بن اإلاخإمل ألْىاٛ

giordan    الظي ظهل الخمشلث نىطغ حصخُظ صًضاٖخُٙي ٌؿمذ بخدضًض مهاٍع اإلاخهلم

ت، و عضض ؤوشؿت اإلاخهلم بدُض ًضمج اإلا٘دؿبت،  و طلٚ مً زلٛ زلٔ وغهُاث حهلُمُت جدُحًز

ؤو ججاوػَا بطا  و اإلاىاْشت و الخهبحر بشٙل ًمً٘ مً الخإٖض مً صخت جمشلجه الخىاعفي ؤوشؿت

هظٖغ مجها  اإلاخهلمحن ؾّغ مخهضصة إلآاعبت مؿإلت جمشلثجبحن ؤجها زاؾئت و يحر واْهُت . و َىإ 
3:َ

 . اإلآاعبت التي حهخمض جٓىُت اإلآابلت 

 . اإلآاعبت التي حهخمض جٓىُت اإلالخكت 

                                                 
 . 185نبض الغخمً الخاط ضالح : بدىر و صعاؾاث في اللؿاهُاث الهغبُت، الجؼء ألاٛو ، ص  1
2

 . 188، ص  اإلاغظو هُؿهنبض الغخمً الخاط ضالح :  
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 . ؿت اإلاُاَُمُت  اإلآاعبت التي حهخمض الخٍغ

 : La transposition didactique )الىلل الذًذاهخُيي (عالكت املعلم و املعشفت 3.2.3

  

لغ الخًحراث التي جغأَ  الىٓل الضًضاٖخُٙي بإهه مجمىمY.chevallard  1ٌهٍغ شَى

ت التي ًخهامل مهها اإلاخهلم في بؾاع الىغهُت  ؿها، طلٚ ؤن مدخىي اإلاهَغ ض جضَع ت خُىما هٍغ اإلاهَغ

ت جمغ  ًخعاطاها العلماءجخخلف عً محخىي املعشفت التي الخهلُمُت  اإلاسخطىن بد٘م ؤن اإلاهَغ

ت ضالخت للخهلم نلى ؤن اإلاهلم ال ًمً٘ ؤن ًىٓلها بلى اإلاخهلم  . 2بهضة جدىالث ختى جطبذ مهَغ

ا و ًُُ٘ها مو مؿخىي اإلاخهلم . َ  بالضعظت الهلمُت هُؿها بل البض نلُه ؤن ًدػَغ

َ 

ت الهلمُت مىغىنا للخضَعـ ًدضر  Astolfiو ٌشحر ؤؾخىَلي بلى ؤن حهُحن نىطغ ما مً اإلاهَغ

ذ الظي جخًحر َُه ألاؾئلت التي ٌؿمذ َظا ألازحر  جدىال ٖبحرا في ؾبُهت َظا الهىطغ في الْى

تي ًُٓمها مو مُاَُم ؤزغي ، و مً َظا اإلاىؿلٔ َةهه باإلظابت نجها و ٖظا الشبٙاث الهلثُٓت ال

ت مضعؾُت ًم٘ ت اإلاهخمضة فيجىظض مهَغ ا نً اإلاهَغ َ  . اإلاغاظو ً جمُحَز

 

و نلُه َالىٓل الضًضاٖخُٙي َى مُهىم ؤؾاس ي في حهلُمُت اإلاىاص ، ًضٛ نلى الهملُت التي 

ت ْابلت للخهلُم والخهلم ،  ًَخم بها هٓل اإلاهاٍع مً مؿخىي اإلاهاٍع الهلمُت الضُْٓت بلى مهَغ

ل ٖما ًخؿلب وؾاثل حهلُمُت ٌؿخهحن بها اإلاهلم  َو َى بهظا الشٙل ًخؿلب ْضعة نلى الخدٍى

ت الضُْٓت ، ٖما ًدخاط ببضاناث حهلُمُت خُُٓٓت  خم ًو اإلاخهلم نلى خض ؾىاء لخسؿُـ اإلاهَغ

ا لخلبُت خاظاث اإلاخهلم مً٘ ؤن همشل له ،ابخٙاَع َاإلاسؿـ آلاحي :الخدٛى با ظٍو

َ

َ

َ

َ

َ

َ

 مخطط ًىضح الىلل الذًذاهخُيي

َ

                                                 
لغ  بن مىغىم الىٓل الضًضاٖخُٙي 1 اغُاث نىض شَى ٌَشًل خحزا َاما في مُضان الهلىم ، خُض قهغ َظا اإلاُهىم في مُضان الٍغ

  . M.A.Jouhsuaو ظىػٍا
 . 33ًىكغ : نلى آًذ ؤوشان : اللؿاهُاث و الضًضاٖخُٚ ، ص  2

ت  الهلمُت اإلاهَغ

 الىٓل الضًضاٖخُٙي

ؿها ت الىاظب جضَع  اإلاهَغ
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ت مضعؾُت في مؿخىي اإلاخهلم ، البض ؤن جمغ بإعبو  َوَ ت الهلمُت مهَغ لٙي جطبذ اإلاهَغ

َ: و هي لىٓل الضًضاٖخُٙيًطؿلح نلحها بمغاخل مغاخل ا مغاخل ،

 . ت الهلمُت  مغخلت اإلاهَغ

 . ؿها ت الىاظب جضَع  مغخلت اإلاهَغ

 . ت اإلاخضاولت في الٓؿم  مغخلت اإلاهَغ

 . ت التي ً٘دؿبها اإلاخهلم  مغخلت اإلاهَغ

َو ؾإخاٛو الخهغع لٙل مغخلت بص يء مً الخُطُل .

َ: مشاحل الىلل الذًذاهخُيي : 1.  3. 2.3

  َعلمُت :املعشفت المشحلت

ت   والباخشحن ،و التي يالبا ما جٙىن مبِىت اإلاخسططحن مً الهلماء ًٓطض بها َىا مهَغ

نلى خٓاثٔ و مُاَُم نلمُت مجغصة و مهٓضة ظضا؛ خُض ال ًمً٘ للمخهلم جمشلها بؿسب 

ًَمً٘ ؤن همشل لها بالبدىر و الضعاؾاث .و مخ٘غعة زاتها ؤجها جٙىن مُخىخت حهُٓضَا، و مً مح

اث اإلاىجؼة في نلم ما . َ و الىكٍغ

َ 

لٓض جؿّغ الخاط ضالح بلى َظا اإلاطؿلح و بلى َاجه اإلاغخلت جدذ ما وؾمه بهلم اللؿان 

ت التي ْؿمها بلى هىنحن َالىىم ألاٛو ما  و ضىانت حهلُم اللًاث، و ؤصعظه غمً اإلاهلىماث اللًٍى

 اإلاخٙلم ٖمخٙلم و عبما ؤعاص به اإلاهلم، و اإلاساؾب ٖمساؾب و عبما ؤعاص به اإلاخهلم، و ؤماًسظ 

ت الهلمُتالهالم باللًت،الىىم الشاوي ما ًسظ  َو َى ما ًضٛ نلى اإلاهَغ

خه و َظا ما هجضٍ في ْىله : "  و زاهحهما ًسظ اللؿاوي وخضٍ ؤي الهالم بإؾغاع اللؿان ، َةن مهَغ

ت بطا مً ْبُل ألاَهاٛ اإلاد٘مت  ت نلمُت مدػت ... و لِؿذ َظٍ اإلاهَغ لكاَغة اللؿان هي مهَغ

ت البدخت " التي بها ٌؿلم  ت الىكٍغ َ .1ال٘لم مً الخؿإ و اللخً بل هي مً ْبُل اإلاهَغ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

                                                 
 . 177نبض الغخمً الخاط ضالح : بدىر و صعاؾاث في نلىم اللؿان ، ص  1
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  عها :مشحلت  املعشفت الىاحب جذَس

ت اإلاخضاولت في اإلاىاهج  ت ًٓطض بها اإلاهَغ و البرامج الضعاؾُت اإلآغعة، و هي مشخٓت  التربٍى

ت مػبىؾت و مد٘مت ؤي مًلٓت و لِؿذ  ت الهلمُت ل٘جها جسخلِ نجها ٗىجها مهَغ مً اإلاهَغ

تو ٌؿهغ نلى جىكُمها مبرمجىا اإلاىاهج مُخىخت،  ٔ الىٓل التربٍى ، نلى ؤهه ًخم اشخٓاْها نً ؾٍغ

َو ًمشل لها باإلاىاهج الضعاؾُت التي ٌؿدىض لها اإلاهلمىن . الضًضاٖخُٙي.

َ

ت لٓض  ت ٖبحرة َٓض ؤٖض نلى غغوعة الاَخمام باإلاهَغ ؤولى الخاط ضالح َظٍ الىٓؿت ؤولٍى

ٌهخمض في التي جٓضم للمخهلم ،و زاضت في حهلُم اللًت الهغبُت و َظا ما ًكهغ ظلُا في ْىله :" 

اٍػ اإلاىكمت الهغبُت للتربُت و الشٓاَت و الهلىم في اهخٓاء الغضُض اللًىي الظي حشٍغ نلى بهج

ت  جها،  اإلااصة اللًٍى ت ؤَمها َى ؤن ًمض اإلاخهلم بٙل ما جضٍع ت و اللًٍى و لهظا الغضُض مؼاًاٍ التربٍى

، ٖما هجضٍ في مىغو آزغ ًٓٛى :" ًضعط في اإلاىاهج مجمىم الٓىانض 1ًدخاط بلُه في واْو خُاجه "

َالظي اؾخهمل في الخساؾب الُىمي  (اإلاؿخسِ مً الخهبحر الُطُذ  الخاضت باإلاؿخىَي

ٔ مً الهلماء اؾخسغاط َظٍ الٓىانض مً ٖخب  )و اإلاهاملث الهاصًت و صوهه الهلماء ل بلى ٍَغ و ًٗى

َ.2الىدى التي ؤلُها الىداة ألاولىن مً الظًً شاَهىا َصخاء الهغب " 

َ 

ؿها ، بن الخاط ضالح بهظا ًٙىن ْض َّغ بحن  ت الىاظب جضَع ت الهلمُت و بحن اإلاهَغ اإلاهَغ

ت التي جضعؽ و جضعط في  ض نلى وظىب اهخٓاء اإلاهَغ ا بهظا اإلاطؿلح ، ل٘ىه ًٖا و بن لم ًظَٖغ

ت الهلمُت و هي ٖخب الىدى التي ؤلُها الىداة ألاولىن ، َدؿبه لِـ ٗل ما ؤلُه  اإلاىاهج مً اإلاهَغ

اع ما ًىأَ ؤطَان و ْضعاث اإلاخهلمحن ، و ما ٌؿاًغ الهلماء ضالح للخضَعـ بل ًجب ؤن ًسخ

 خاظاتهم .

لها  و  ت الهلمُت و جدٍى َلٓض ؤٖض الخاط ضالح نلى غغوعة اؾشماع اإلاهَغ

ؿها ، و  ت واظب جضَع ت الخلُلت في حهلُم ال بلى مهَغ ؤصٛ نلى طلٚ مً مىاصاجه باؾدشماع الىكٍغ

الًلت الهغبُت و طلٚ في ؤٖثر مً مىؾً ، َهى الٓاثل : " ؤما اؾدشماع َظٍ ألاْىاٛ الهلمُت في 

ؼ الظي ؤشٍغ بدؿُحٍر بدىر في اؾخًلٛ  نطغها َظا َمُضان واؾو ظضا . و ججغي آلان في اإلاٖغ

به في وغو ؾغاثٔ حهلُمُت جٙىن ؤهجو مما َى مىظىص آلان في حهلُم مُهىم اإلاشاٛ و ما له نلْت 

ُت "  ت الطَغ َ.3الٓىانض الىدٍى

ََ

                                                 
 . 189،ص  1نبض الغخمً الخاط ضالح : بدىر و صعاؾاث في اللؿاهُاث الهغبي ط  1
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 . 189اإلاغظو هُؿه ،ص نبض الغخمً الخاط ضالح : 
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ؿها، و طلٚ  ت واظب جضَع لها بلى مهَغ ت نلمُت ًمً٘ جدٍى ت الخلُلت هي مهَغ بطن َالىكٍغ

َألاضالت مً زلٛ اؾدشماع مُاَُمها ألاؾاؾُت التي جٓىم نلحها الُ٘اًت الهلمُت لها، ٖمُهىم 

و ....،  و هٓلها بُضايىظُا بلى مهاعاث نملُت و الاؾخٓامت و الهامل و ألاضل و الُغم و الخَُغ

ًدطلها اإلاخهلم لُبلٌ بها بؿهىلت و جلٓاثُت ؤيغاغه و مٓاضضٍ و مشانٍغ و ؤَٙاٍع ، و في ظمُو 

إلاىِْ الظي ًٙىن ألاخىاٛ الخؿابُت التي حؿخلؼمها الخُاة و اإلاجخمو مشاَهت ؤو ٖخابت ، خؿب ا

 .1َُه 

  املعشفت املخذاولت في اللعم:مشحلت َ

ت مشخٓا مً   ًٓطض بها ٗل ما ًلًٓ للمخهلم صازل الٓؿم، و ًٙىن مدخىي َظٍ اإلاهَغ

ؿها،  ت الىاظب جضَع تؤي مً اإلاىاهج اإلاهَغ و مً اللٓاءاث البُضايىظُت و مً خلٓاث  التربٍى

ً ألاؾاجظة و جسػو لؿبُهت اإلااصة  الخهلُمُت و اإلاهلم في آن واخض ، ٖما ؤجها حؿدىض للمداوع جٍٙى

َ: 2آلاجُت

َ

  ت ـ مهُىت ، بمهنى آزغ الخؿبُٓاث التربٍى ٓت جضَع جُػُل ألاؾاجظة لُُُ٘ت ؤو ؾٍغ

اث الخهلم في ماصة مهُىت .   لىكٍغ

  صعاُٖت لهم
إ

اإلالءمت مو مؿخىي اإلاخهلمحن مً خُض الىمى الظَني ؤو الٓضعاث الهٓلُت و ؤلا

 ، ٖما ًجب مغاناة خالت اإلاجخمو ؤًػا ؤو ما ٌهٍغ بالطضّ الؿىؾُىلىجي .

 . ألاَمُت التي ٌهؿحها إلاكهغ ؤو مُهىم مهحن 

ت اإلاغج٘ؼة نلى وال شٚ ؤن بٖؿاب  ت للمخهلم ًٓىم نلى جلٓحن اإلاهاٍع الىكٍغ ت اللًٍى اإلاهَغ

ت و ظماٛ الخهبحر ، و بن انتري َظا الخلٓحن ش يء مً الخٓطحر َؿُيخج نىه بزلٛ  الؿلمت اللًٍى

َ. 3بدُٓٓت الاؾخهماٛ الُهلي للًت الهغبُت

ت ؾماَا و في َظا الشإن ًػو الخاط ضالح شغوؾا جدضص الهلْت بحن اإلاهلم  و اإلاهَغ

مما ال ًجىػ للمغبي ؤو مضعؽ الهغبُت ظهله ، و َظٍ الٓىاهحن الهامت التي ؤزسختها اللؿاهُاث 

َالشغوؽ هي :

 خُض ال ًمً٘ إلاضعؽ اللًت الُىم  ؛ 4غغوعة ؤلاإلاام بما ظض في ضهُض البدض اللؿاوي

و مً ؤو ًخجاَل ما ؤزسخه الهلم في نطغها الخاغغ مً خٓاثٔ و ْىاهحن ؤن ًجهل 

                                                 
ت الخلُل 1  . 76، ص  2010ماعؽ  25ُت ، مجلت الخىاضل ،الهضص ًخي بهُؿِش :الُ٘اًت الهلمُت و الخهلُمُت للىكٍغ
 . 35ًىكغ نلي آًذ ؤوشان: اإلاغظو الؿابٔ ، ص  2

،ألابُاع،م ظامهت الجؼاثغًىكغ نبض الغخمً الخاط ضالح:ؤزغ اللؿاهُاث في الجهىع بمؿخىي مضعس ي اللًت الهغبُت ،اللؿاهُاث ، 3

 . 42،ص 4

 .181الغخمً الخاط ضالح: بدىر و صعاؾاث في نلىم اللؿان، ص  ًىكغ نبض 4
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، خُض ٌشبه الخاط ضالح مهلىماث مُُضة، و مىاهج هاظهت في الخدلُل اللًىَي

اء ؤو الُ٘مُاء  مؿخجضاث البدض اللؿاوي ت يحر اإلاؿلو نلىمهلم اللً بإؾخاط الُحًز

َةن حهلُمُت اللًاث و اللًت  َحهما. و نلُهالظي ًجهل جماما الاٖدشاَاث الجضًضة 

الهغبُت بطُت زاضت ال ٌؿخُٓم لها ؤمغ بال بطا اهبيذ نلى الغضُض اإلاهغفي للُ٘غ 

لت  اث و بظغاءاث جؿبُُٓت مَا ٍغ َظا الُ٘غ مً هكٍغ اللؿاوي اإلاهاضغ ، و ما ًَى

ت  .  1ؾلُا إلًجاص الخُ٘حر الٙافي لٙل الٓػاًا التي جخهلٔ بٙل ظىاهب الكاَغة اللًٍى

ضًىا الُىم ػاصا ضخما مً اإلاهاٍع في َظا الطضص ًٓٛى ٗىعصًغ : " بن بحن ؤً َو

ت  ، و بىقاثُها لضي الُغص و الجمانت، و بإهماؽ اإلاخهلٓت بؿبُهت الكاَغة اللًٍى

َ
 
ٍ اللؿاهُاث مً مض َاٖدؿاب ؤلاوؿان لها ... و نلى مهلم اللًاث ؤن ٌؿدىحر بما ج

ت "  َ.2مهاٍع نلمُت خٛى ؾبُهت الكاَغة اللًٍى

ض َظا صًُُض ول٘جز في ْىله :"  بن مُهىمىا خٛى ماَُت اللًت ، و ما ٌهىُه و ًٖا

اث الىاشئت  َحهلم اللًت ًسػهان إلاغاظهت صاثمت جدبلىع في الهاصة في غىء الىكٍغ

بت ، و غمً َظا  ُت الٍٓغ الؿُاّ َةهىا هلجإ بلى لهلم و اإلاخؿىعة في الخٓٛى اإلاهَغ

ت ما ًم٘ىىا اٖدشاَه خٛى الخهلم نامت و حهلم اللًت بشٙل زاص ، ؤما  الىُـ إلاهَغ

اث " َ . 3مً ؤظل البدض نً همىطط اللًت ، َةهىا هلجإ لهلم اللًٍى

مما ؾبٔ ًمً٘ الٓٛى ؤن مهلم اللًت الهغبُت ًجب ؤن ًٙىن نلى اؾلم بإخضر 

اث اللؿاه نلْت جٙاملُت مو اللؿاهُاث ؛  بهظا َةن حهلُمُت اللًت فيُت، و الىكٍغ

نلى الؿااٛ اإلاؿغوح : ماطا ًجب ؤن وهلم مً اللًت، ججُب خُض ؤن َظٍ ألازحرة 

لِـ ٖخهلُمها للمخهلمحن في ألاؾىاع َخهلُم اللًت باليؿبت للمهلمحن في ألاؾىاع ألاولى 

ت التي ٌهلمها لٙل ؾىع .اإلاخٓضمت، لظا و ظب نلى اإلاهلم ؤن ًيخٓي بضْت اإلا َاصة اللًٍى

  ال بض للمهلم ؤلاإلاام ؤًػا بمُاَُم نلمي التربُت و نلم الىُـ التي جخٓاؾو مو

ت ، و اللؿاهُاث الىُؿُت ، إلاا لهما  اللؿاهُاث، ؤو ما ًطؿلح نلُه باللؿاهُاث التربٍى

ت بظغاثه ًٓٛى الخاط ضالح :" بن َظا اإلاغان و ًُُُٖ اإلاهلم ،مً صوع َام في جٍٙى

َى الظي ًبدض اإلاسخطىن في ضىانت حهلُم اللًاث في نطغها بانخماص ما ؤزسخه 

ألن اإلآطىص مً الهملُت الخهلُمُت  َو. 4نلماء الىُـ و التربُت و اللؿاهُاث " 

ت في ؤْطغ مضة مم٘ىت  بهما َى بٖؿاب اإلاخهلم في ٗل ألاؾىاع  الخهلمُت اإلال٘ت اللًٍى

الهلمحن، و في َظا الطضص  َةن اإلاهلم بداظت بلى َظًً و ؤهجهها ،و بإزطغ الؿّغ 

                                                 

 . 2ًىكغ ؤخمض خؿاوي صعاؾاث في اللؿاهُاث الخؿبُٓتــ خٓل حهلُمُت اللًاث ، ص  1

 . 41، ص ؤخمض خؿاوي : اإلاغظو الؿابٔغمً  2

ت، اإلاجلض الشاوي ، ص  صًُض 3  . 519ول٘جز : اللًاث الشاهُت ُِٖ هخهلمها و وهلمها، غمً اإلاىؾىنت اللًٍى
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 لظلٚ َةن الظي ًدخاط بلى الهلم الىكغي َى اإلاهلم و ًٓٛى الخاط ضالح : "

اإلاؿِؿت بلى جطىع صخُذ و خاظخه بهما هي هاججت نً خاظاجه و اإلاضعؽ ال الخلمُظ،

ام الشاجهت"،جطىع ؾلُم ال حشىبه الاهؿباناث الظاجُت ؤو صة التي ًضعؾهاللما   .1 ألاَو

ىا ْانضًا في اللؿاهُاث ،  هنلى ؤه ىن ختى ًًٙجب نلى مهلم اللًت ؤن ًخلٓى جٍٙى

اث و ؤلاظغاءاث الخؿبُُٓت،و لً٘  نلى صعاًت ببهؼ اإلاُاَُم و الاضؿلخاث و الىكٍغ

و مً َظا اإلاىؿلٔ َةن مهلم  بالػغوعة ؤن ًٙىن مسخطا في اللؿاهُاث . َظا ال ٌهني

اللًت ًجب ؤن ًىطب اَخمامه نلى اإلااصة الخالطت للهملُت الخهلُمُت مً خُض هي 

 ٔ حز نلى الهىاضغ اإلاسخاعة مً اللًت اإلاغاص حهلمها َو مىغىم الخهلم، و طلٚ بالتٖر

َ .2 هكامها اإلاإلٍى

 ت ألاضلُت التي ؾُٙلِ بةًطالها بؤن ًمخ لى اإلاخهلمحن ، و البض لٚ اإلاهلم اإلال٘ت اللًٍى

ٗان للمهلم جطىع ؾلُم للًت ؤخ٘م  ؤن ًٙىن ْض جم له ؤزىاء جسططه ، َةطا 

و اإلاخإمل الخطُِ لهظا الشغؽ ًضٕع ؤن الخاط ضالح مً زلٛ حهلُمها .

ت الهلمُت  ً َامحن َما اإلاهَغ َاؾخسضامه للُكت ًمخلٚ ًضٕع ؤهه ًُّغ بحن ؤمٍغ

ت الهملُت للًت،  ت الهملُت للًت مً ؾٍغ و اإلاهَغ َاالمخلٕ َىا اإلآطىص به اإلاهَغ

ضٍ الخاط ضالح اإلاهلم بغاَت بلى ال ٓت الؿلُمت إلًطاٛ َظٍ اإلال٘ت و َظا ما ًٖا ؿٍغ

تفي ْىله : "  ت نملُت يحر هكٍغ ت اإلاخٙلم للًت التي ًىؿٔ بها هي مهَغ ... و نلى   َمهَغ

ٗان ال ٌهٍغ الىدى بال ؤن م خه له ٖمخٙلم ؤي ُٖانل مد٘م هَظا َاإلاخٙلم و بن  َغ

ت الهلمُت لل٘ َظٍ ألازحرة نىض اإلاهلم هي  .3" لم هي هىم مً اإلاهاعاث ال هىم مً اإلاهَغ

 الطُت الغاسخت ؤو اإلاهاعة اإلا٘دؿبت في اؾخهماٛ اللًت َهي ْضعة ً٘دؿبها ؤلاوؿان

٘ت ملْاٛ : " ًد٘م بها ؤَهاله ال٘لمُت و َظا ما ؤٖضٍ ابً زلضون في مٓضمخه خُىما 

 و ْض هجض بهؼ اإلاهغة َظا اللؿان يحر ضىانت الهغبُت، و ؤجها مؿخًىُت نجها بالجملت.

  .4في ضىانت ؤلانغاب بطحرا بداٛ َظٍ اإلال٘ت ، و َى ْلُل و اجُاقي "

َ

َ

َ

َ

َ
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  املادة اللغىٍت ( املعشفت التي ًىدعبها املخعلممشحلت( : 

و الخمشلث و الىٓل   الضًضاٖخُٙيؤي الهٓضالؿابٓت،الهىاضغ بحن  هخاط الخُانل بحنهي َ

ٔ َظٍ خ؛ خُض ً٘دؿبها اإلاو ًمً٘ ؤن هطؿلح نلحها باإلااصة اللًىٍت  الضًضاٖخُٙي هلم نً ؾٍغ

ٔ ى ًخمشل ما ًٓضمه له ألاؾخاط، زم الهملُاث مجخمهت َه ٌهُض جىكُم م٘دؿباجه الؿابٓت َو

ت؛، و للخاط ضاْطض صمج ما جم جدطُلهجطىع ظضًض  َهى لح عؤي مهم َُما ًخهلٔ باإلااصة اللًٍى

اللًت ال بض ؤن ٌؿخجُب إلاا ؾُدخاط بلُه  الٓاثل :" و زلضت الٓٛى في َظا الشإن َى ؤن حهلم

اإلاخهلم للخهبحر نً ٗل ما ًسخلج في هُؿه و ما ًضوع في طَىه و ما ًم٘ىه مً يغع .َاللًت 

ًغي ؤهه ًخىظب نلى واغعي البرامج اهخٓاء  َهَى .1وغهذ للخبلٌُ و الاجطاٛ ْبل ٗل ش يء " 

ت ألاؾاؾُت، َاإلاخهلم  الٓػاًا التي تهم اإلاخهلمحن و جىاؾبهم ختى ًخمً٘ مً حهلُمهم البنى اللًٍى

ت اإلاخهلٓت بٓػاًا  في خاظت بلى حهلم ألالُاف الضالت نلى اإلاُاَُم الهاصًت الُىُت و الخػاٍع

ت، و نلُه َلبض مً مغانا َ.ىجي في ازخُاع اإلادخىي للمخهلمحنة اإلاهُاع الؿىؾُىلاإلاجخمو الهطٍغ

َةهه ًيبغي ؤن جخلءم مو  اُٖب اإلآغعةو بطا ما زططىا الخضًض نً هىنُت ألالُاف و التَر 

غ اإلاهُاع الؿُٙىلىجي   نىضمؿخىي اإلاخهلم جبها لىمٍى و ْضعاجه الهٓلُت، ؤو بمهنى ؤزغ البض مً جَى

ت  َ.2ازخُاع اإلااصة اللًٍى

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ
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 : ىلل الذًذاهخُيي ال : مخطط مشاحل 2.3.2.3

ًمشل الىٓل الضًضاٖخُٙي و مغاخله ؛ و بحن ؤًضًىا َى زلضت إلاا ؾبٔ، بن اإلاسؿـ الظي  

َبىاؾؿت الخإزحر و الخإزغ .خُض ًبحن مسخلِ الخُانلث التي جدضر بحن نىاضغ اإلاشلض الخهلُمي 

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ
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َ

َ

َ

َ

َ

َ

 

 

 

 

 

 مخطط ًىضح العالكاث الذًذاهخُىُت بين عىاصش املثلث الذًذاهخُيي

َ

َ

َ

  

 

 

 

ت الهلمُت  اإلاهَغ

ت  ؤهىام اإلاهَغ

ؿها ت الىاظب جضَع ت اإلاخضاولت في الٓؿم اإلاهَغ ت اإلاهَغ  التي ً٘دؿبها اإلاخهلم اإلاهَغ

 نمل اإلاخهلم نمل اإلاهلم الىٓل الضًضاٖخُٙي

 الهٓض الضًضاٖخُٙي

 الىٓل الضًضاٖخُٙي الخمشلث

 الهلْاث الضًضاٖخُُ٘ت
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 أهمُت الىظائل الخعلُمُت عىذ الحاج صالح في حعلُم اللغاث : : 4

َ 

ٗان ٗا الخاط ضالح وانُا  نبض الغخمً لٓض  ُت اؾخسضام الىؾاثل الخهلُمُت في بإَممضع

غ و الخطمُم زبراث الابخٙاع و ا الخؿىاث الخهلُمُت التي حهمل نلى جىمُت حهلُم اللًاث نبَر لخؿٍى

َٛ ألن و  ،ألهكمت ظضًضة اث اللًت الىؾاثـ   مُهى  زاضت اإلاغثُت مجها . ،ٖبحر في حهلُم مؿخٍى

مشل : الخلُاػ ، الخاؾىب،ألاهترهِذ، و ال ؾسُل بلى جضاٛو َظٍ الخاٛ بال باإلزلص في حهلُم 

َالُطخى و ْىانضَا ، و الخىنُت بإَمُت اللًت في خُاجىا الاظخمانُت، و الهلمُت بىظه زاص ، 

وطلٚ في َاجه الىؾاثل اؾخسضام  غغوعة ن الخاط ضالح ؤٖض نلىَةو بظلٚ ٌؿهل اؾخسضامها. 

ْض جبحن لي طلٚ مً زلٛ نضة مىاؾً مً ٖخاباجه مجها ما ضغح به ، و مجها ما وعص غمىُا ، و 

َ و جدلُلها، و َظا ما ؾإجؿّغ بلُه بهض ؤن ؤنغط نلى مُهىم الىؾاثل الخهلُمُتؤْىاله اؾخٓغاء 

 باإلاىهج .و جطيُُها زم نلْتها 

 مفهىم الىظائل الخعلُمُت : 1.4

حهضصث و جىىنذ مُاَُم الىؾاثل الخهلُمُت ٖشحرا بحن اإلاسخطحن في مجاٛ 

َالتربُت و الخهلُم، و جإحي َظٍ الازخلَاث جبها الزخلٍ مُهىمهم نً الىقاثِ 

و ؤلاؾهاماث التي جٓضمها َظٍ الىؾاثل في مجاٛ التربُت و الخهلُم ، ولئن ازخلُذ 

ُاث ما ًلي  ُاث ش٘ل َةجها جخُٔ مػمىها ، و لهل ؤبغػ َظٍ الخهٍغ َ:1َظٍ الخهٍغ

  ٛؤصواث جغمحز الغاؾلت و خىاملها و هىاْلها و التي ًمً٘ اؾخسضامها في مىاِْ الاجطا

الخهلُمي ،مً ْبل اإلاهلم ؤو اإلاخهلم ؤو ؤلازىان مها صازل حجغاث الضعاؾت وزاعظها 

حر الخبراث اإلاباشغة ،   و البضًلت إلخضار الخهلم .لخَى

 .ٛاؾخسضام اإلاهلم ٗل ما مً شإهه حؿهُل الهملُت التربىٍت نلى هدى َها 

  اإلاىاص و ألاظهؼة و اإلاىاِْ الخهلُمُت و ألاشخاص الظًً ًخم جىقُُهم غمً بظغاءاث

ـ ، بًُت حؿهُل نملُت الخهلم و الخهلُم ، مما ٌؿهم في جدُٓٔ  اؾتراجُجُت الخضَع

ؿُت اإلاغظىة في جهاًت اإلاؿاٍ.ألاَضاٍ   الخضَع

َ

َ

َ
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 Visualو ْض اؾخسضم بهؼ الغواص ألاواثل مً اإلاغبُحن اضؿلح الخهلُم البطغي 

Intruction   للضاللت نلى الخهلُم الٓاثم نلى اؾخسضام خاؾت البطغ، و النخٓاصَم ؤن خىالي

ٔ خاؾت البطغ، زماهحن باإلائت بلى حؿهحن باإلائت مً زبراث الُغص ًدطل نلحها و ًخه لمها نً ؾٍغ

ت الخاؾُت " ؤجها اإلاىاص التي حؿخسضم في حجغاث   Dentدهذ و ْض نٍغ  الىؾاثل البطٍغ

ت "  ا مً اإلاىاِْ الخهلُمُت لدؿهُل َهم مهاوي الٙلماث اإلا٘خىبت ؤو اإلاىؿْى َ.1الضعاؾت ؤو في يحَر

َ

ت نلى الىؾاثل الخهلُمُت  َاؾخسضام مدضوص ،بن اؾخسضام مطؿلح الىؾاثل البطٍغ

َو حؿمُت ْاضغة، ألجها ؤنؿذ ؤَمُت لخاؾت واخضة َٓـ مً الخىاؽ و هي خاؾت البطغ، 

و ؤيُلذ ؤَمُت خىاؽ الؿمو و اللمـ و الظّو و الشم في نملُاث الخهلم، و ًىظه مشل َظا 

الىٓض ؤًػا بلى الدؿمُاث ألازغي التي ًبضو ؤجها ْطغث ألاَمُت نلى خاؾت الؿمو ؤو خاؾتي 

ٔ َاجحن الخاؾخحن،  َالؿمو و البطغ مها،ألن ؤٖبر وؿبت مً الخبراث ًدطل نلحها الُغص نً ؾٍغ

و لً٘ َظا ال ًمىو وظىص مىاِْ حهلُمُت ًٙىن للخىاؽ ألازغي َحها ؤَمُت ٖبحرة للخهلم اإلاشمغ 

ٗالىؾاثل الخداؾُت، و اإلاهُىاث ؤلاصعاُٖت، َالُهاٛ، و لظلٚ " هجض البهؼ ًٓترح حؿمُاث 

َ.2الىؾاثل اإلاهُىت نلى ؤلاصعإ نلى انخباع ؤجها حؿمُاث ؤٖثر شمىال و جخػمً ظمُو الخىاؽ " ؤَو 

ت نلى ؤجها جلٚ اإلاىاص التي ال بلى الىؾاثل  Daleدًل  و لٓض ؤشاع  الؿمهُت و البرضٍغ

حهخمض ؤؾاؾا نلى الٓغاءة و اؾخسضام ألالُاف و الغمىػ لخسل مهاهحها و َهمها، و هي مىاص ًمً٘ 

ـ و جؼوٍض الخلمُظ بسبراث حهلُمُت باُْت ألازغ .ب اصة ظىصة الخضَع َىاؾؿتها ٍػ

َ

في غىء ما ؾبٔ ًمً٘ الٓٛى بن الىؾاثل الخهلُمُت هي ألاصواث و الؿّغ اإلاسخلُت التي 

حؿخسضم في اإلاىاِْ الخهلُمُت ، و هي جلٚ اإلاهُىاث و وؾاثل الاجطاٛ التربىي لخدُٓٔ 

َ.3ضعؽ و اإلاخمضعؽ ج٘ىىلىظُا الخهلُم بحن ال

 

 

 

 

 

 

                                                 
ٗاقم ،ظابغ نبض الخمُض ظابغ: الىؾاثل الخهلُمُت و اإلاىهج ،ؽ  1  .30،ص 2007،صاع الُ٘غ ،نمان،1ؤخمض زحري 
ٗاقم ،ظابغ نبض الخمُض ظابغ:  2  .31، ص  هُؿهاإلاغظو  ؤخمض زحري 
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 علُمُت :خجصيُف الىظائل ال 2.1.4

 : على أظاط الحىاط 

َظا الخطيُِ ًىؿلٔ مً ؤن الخىاؽ هي مىاَظ الخهلم، َهىإ الىؾاثل 

ت و َىإ ا َىؾاثل الؿمهُت، و َىإ الىؾاثل التي جساؾب خاؾتي الؿمو لالبطٍغ

  ً
م  م 

 
٘ ظ  غ 

 
ز

 
م ؤشاع بلى َظا في ْىله حهالى: " و  هللا  ؤ و البطغ مها، و الٓغآن الٍ٘غ
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ض ػوصٍ هللا بمىاَظ الهلم ، َاإلوؿان ولض ال ٌهٍغ شِئا ،  78ح َْو

ت ختى ًخمً٘ مً الخهلم ، و لٓض " ؤزبدذ الضعاؾاث في مجاٛ  ،و هي الخىاؽ و اإلاهَغ

ٗان  اؾخسضام الخىاؽ في الخهلم، ؤهه ٗلما ػاص نضص الخىاؽ اإلاؿخسضمت في الخهلُم 

ٗان ؤزٍغ ؤبٓى "  َ.1الخهلُم ؤَػل و

َبصعاُٖت مخسططت :و مً اإلاهلىم ؤن صماى ؤلاوؿان ًخٙىن مً مىاؾٔ 

 مىؿٓت ؤلاصعإ الؿمعي . -

 مىؿٓت ؤلاصعإ البطغي. -

 مىؿٓت الٓضعاث الجمالُت. -

ي . -  مىؿٓت ال٘لم الخٗغ

ٔ مىؿٓخحن ؤو ؤٖثر َةن َظا ًاصي بالػغوعة  َٙلما اؾخٓبل الضماى الخبرة مً ؾٍغ

بلى وغىخها و زباتها ، و مً زم ًٓىي مل٘ت الخظٖغ نىض اإلاخهلم، و لٓض ؤزبدذ 

ٓا لليؿب آلاجُت :الض ٔ خىاؾه َو َعاؾاث الهلمُت الخضًشت ؤن اإلاخهلم ًخهلم نً ؾٍغ

  %75  خاؾت البطغ -

 %13 خاؾت الؿمو  -

 %6     خاؾت اللمـ -

 %3     خاؾت الشم  -

- َّ  % 3    خاؾت الظو

َ

ض غغوعة جىقُِ ؤٖبر نضص مً الخىاؽ في الهملُت الخهلُمُت  و َظٍ اليؿب جٖا

َهلم ، َاإلاخهلم ٌؿخؿُو جظٖغ :ًٓىي مل٘ت الخظٖغ نىض اإلاخ  الخهلمُت،ألهه

َضٍ امما ؾمهه و ش %50َضٍ، امما ش %30مما ؾمهه،%20مما ْغؤٍ ،  % 10 -

ذ هُؿه،   مما نمله . %90مما عواٍ ؤو ْاله ،  %70في الْى

                                                 
ت ،ص زػحر نباؽ ظغي : الخٓى  1  .64،63ُاث التربٍى
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َ: 1و اإلاسؿـ آلاحي ًىضح ًىضح جطيُِ الىؾاثل الخهلُمُت نلى ؤؾاؽ الخىاؽ 

َ

َالخهلُمُت  الىؾاثلَََََ

َ

ت  تَََوؾاثل ؾمهُت ََََوؾاثل بطٍغ َوؾاثل ؾمهُت و بطٍغ

َ)الهحن وألاطن مها(    َََ)ألاطن(      ََََ)الهحن(     

َ

 : ت َالىظائل البصٍش

َجػم مجمىنت مً ألاصواث و الؿّغ التي حؿخسضم خاؾت البطغو حهخمض نلحها، 

ت، و الغؾىم البُاهُت، و حشمل َظٍ اإلاجمىنت : الطىع الُىجىيغاَُت ، و ا لطىع اإلاخدٖغ

ألاشُاء، الىماطط و الخغاثـ، ٖما جػم َظٍ الىؾاثل اإلاهاعع و اإلاخاخِ و اؾخسضام 

َما هكغ بلحها اإلاخهلم  ،  ٌؿخسضم خاؾت البطغ، و ظمُو َظٍ الىؾاثل بطا  ، 2اإلاجلث 

و َظا ٌهني " ؤن البطغ َى الىاَظة التي ًؿل مجها الُغص نلى الىؾاثل مً َظا الىىم 

ه مً مهاوي و ؤَٙاع "  َ.3إلصعإ ما جدخٍى

َ

  : الىظائل العمعُت 

اصة َانلُت  الخهلم ، و حهخمض ؤؾاؾا جػم مجمىنت ألاصواث التي حؿانض نلى ٍػ

َضعؾُت،و ألاؾؿىاهاث الؿمو،و حشمل الغاصًى،و بغامج ؤلاطانت اإلانلى خاؾت 

و الدسجُلث الطىجُت، و َظا الىىم مً الىؾاثل الخهلُمُت جٙىن َُه ألاطن الىاَظة التي 

ض حهلمه، و َظا ٌؿانض نلى ظىصة الخهلُم . ًَؿل مجها اإلاخهلم نلى ماًٍغ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

                                                 
ؼ ال٘خاب لليشغ،   1  .81، ص1996ؤخمض خؿحن اللٓاوي: الىؾاثل الخهلُمُت و اإلاىهج اإلاضعس ي ،مٖغ
ٗاقم، نبض الخمُضظابغ 2  .40الىؾاثل الخهلُمُت و اإلاىهج، ص  :ؤخمض زحري 
 .82ؤخمض خؿحن اللٓاوي: الىؾاثل الخهلُمُت و اإلاىهج اإلاضعس ي ، ص  3
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 ت و العمعُت :الىظائ  ل البصٍش

َو جػم مجمىنت الىؾاثل و ألاصواث التي حهخمض ؤؾاؾا نلى خاؾتي الؿمو 

ت  ىن ، الخاؾىب و البطغ مها، و حشمل الطىع اإلاخدٖغ َالىاؾٓت، و ألاَلم و الخلٍُؼ

َو الهىاجِ الظُٖت.

َ

  :على أظاط الخبرة التي حعالجها 

جىظض جطيُُاث نضًضة جطىِ الىؾاثل الخهلُمُت نلى ؤؾاؽ الخبرة التي 

ا : َجٓضمها للمخهلم و لهل ؤشهَغ

  جصيُف دًلEdgard Dale  : 

ا الىؾاثل الخهلُمُت في َغم ؾماٍ " َغم الخبرة" ، نلى دًل لٓض عجب  َغ الخبراث التي جَى

ا ٗل واخضة مجها، بدُض وغو في ْمت الترجِب الخبراث اإلاجغصة  َغ ؤؾاؽ الخبراث التي جَى

ت،في خحن ضىِ في الٓانضة الخبراث الىاْهُت و اإلالمىؾت، و ْام  ٗالغمىػ اللُكُت و البطٍغ

ض ؤو بترجِب الىؾاثل الخهلُمُ ا مً الخجٍغ َغ ت ألازغي في َظا الهغم خؿب ْغب الخبراث التي جَى

َ.1الىاْهُت 
  

   

َالغمىػ اللُكُت    

تََََ َالغمىػ البطٍغ

َالطىع الشابخت و الدسجُلث الطىجُتَََ

ىن الخهلُمي، ألاَلم            َََ ت ، الخٍُؼ َالطىع اإلاخدٖغ

َاإلاهاعع و اإلااخِ

اعاث اإلاُضاهُت الغخلث       ََََ َو الٍؼ

َالشغح و البُان)الخىغُذ ( الهملي،الىماطط و الهُىاث   َََ

ت، الضمى(       َالخبراث اإلامشلت)الخمشُل، ألالهاب التربٍى

َالخبراث اإلاهضلت )يحر اإلاباشغة الهُىاث و الىماطط (      

َالخبراث الىاْهُت الهملُت و اإلاباشغة و الهاصَت        

 

 جصيُف دًل للىظائل الخعلُمُت )هشم الخبرة (. -1-شيل 

                                                 
ـ، جدلُل الهملُت الخهلُمُت ، ص مدمض   1 ج : مضزل بلى نلم الخضَع  .172الضٍع
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ًَمً٘ ؤن هٓؿم َغم الخبرة لضًل بلى زلر مجمىناث :

 : و حشمل  )الخبراث اإلاباشغة ، اإلاهضلت، اإلامشلت( ، و جخؿلب َظٍ  املجمىعت ألاولى

ت اإلاخهلم في اليشاؽ و الهمل ، و جٓل صعظت واْهُت الخبرة  اإلاجمىنت ؤؾاؾا مشاٖع

ن َظٍ اإلاجمىنت " جخػمً ُْام اإلاخهلم بجبها للترجِب اإلاىظىص في الهغم ، خُض 

و لظلٚ َةن اإلاُاَُم التي ًٙىجها باإلاماعؾت الُهلُت ، ؤي َحها وشاؽ بًجابي نملي ، 

 . 1جٙىن واْهُت " 

 : اعاث اإلاُضاهُت،  املجمىعت الثاهُت و حشمل نلى )البُان الهلمي ، الغخلث و الٍؼ

ت، ألاَلم ، الطىع الشابخت  ىن الخهلُمي، الطىع اإلاخدٖغ َاإلاهاعع و اإلاخاخِ ، الخلٍُؼ

ا اإلاشاَضة و اإلالخكت، مً و الدسجُلث الطىجُت( ، و جخؿلب َظٍ اإلاجمىنت ؤؾاؾ

خُض ؤن اإلاخهلم ًخمشل  ،ظاهب اإلاخهلم و جٓل صعظت واْهُت الخبرة ؤًػا بهظا الترجِب

ٔ عئٍخه للُُلم ؤو الطىعة ، َهى ال ًٓىم بمماعؾت َهلُت و لً٘  َظٍ اإلاُاَُم نً ؾٍغ

ت طَىُت  . ًٙىن مُاَُم بطٍغ

  : ت ،املجمىعت الثالثت الغمىػ اللُكُت(، و َظٍ  و حشخمل نلى )الغمىػ البطٍغ

ت ؤم  ٗاهذ بطٍغ اإلاجمىنت جخؿلب ؤؾاؾا اؾخسضام الغمىػ مً ظاهب اإلاخهلم ؾىاء ؤ

ضَا جبها لهظا الترجِب، و لظلٚ  لُكُت ، و جٓل صعظت واْهُت الخبرة ، و ًؼصاص ججٍغ

ت، و هي جمشل ؤنلى  ضا مً الغمىػ البطٍغ َالغمىػ اللُكُت جمشل مؿخىي ؤٖثر ججٍغ

ض باليؿبت لبُٓت ؤْؿام اإلاسغوؽمؿخىٍاث ال ، و في َظٍ اإلاجمىنت َةن اإلاخهلم  2خجٍغ

 .3" ًٙىن اإلاُاَُم مً ؾمانه أللُاف مجغصة ؤو لغئٍخه ٗلماث " 

بداظت بلى جىغُذ ماَُت الىؾاثل الخهلُمُت التي جػمجها اإلاسغوؽ ، و بهما  ذو لؿ

َهلم ، َٙلما ػاص همى ًجب ؤن هيبه بلى ؤن جطيُِ صًل ًدىاؾب و الىمى الهٓلي للمخ

َو بصعإ اإلاخهلم اججهىا هدى ْمت الهغم .

مً زلٛ جدلُل َغم  اهؤهٍى بلى ؤمىع اؾخسلطتؤًػا و في َظا الؿُاّ ؤن  يًُىجن و ال

ٗاآلحي : َالخبرة لضًل و هي 

لُت مً زبراث ًىضح الهلْاث بحن ألاهىام اإلاسخ اإلاسغوؽ ما َى بال شٙل بطغَي -

 وؾاثل الخطٛى نلحها . الخهلم،َو

ٗلما اهخٓلىا مً ْانضة الهغم بلى ْمخه، ْلذ الخبراث اإلاباشغة الخُٓٓت، و ػاصث  -

ض .  هىاحي الخجٍغ

                                                 
ج   1  .173، ص  الؿابٔاإلاغظو : مدمض الضٍع
ٗاقم، ظابغ نبض الخمُض ظابغؤخمض ًىكغ:   2  .42الىؾاثل الخهلُمُت و اإلاىهج ، ص  :زحري 
ـ، جدلُل الهملُت الخهلُمُت، ص  - 3 ج : مضزل بلى نلم الخضَع  .173مدمض الضٍع
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نً بهػها، َالٙلماث مشل و هي مً اإلاجغصاث التي  اؤْؿام الهغم الجىُطل جمام -

جٓو في ْمت الهغم، ٌؿخسضمها اإلاضعؾىن مو ٖشحر مً ألاْؿام ألازغي ،)مو 

و اإلاهضلت و البُان الهلمي ..(، ؤي ؤهه َىإ  راث اإلاباشغة و يحر اإلاباشغةالخب

 جضازل وجٙامل بحن ؤْؿام الهغم ، و ما الخٓؿُم بال للخىغُذ و الخسؿُـ .

ِ الخهلُمي نضة وؾاثل ؤو ؾّغ للخهلم ، صون  - ْض ٌؿخسضم اإلاهلم في اإلاْى

زغي، و اإلاشٙلت التي مىاَؿت بحن وؾُلت ؤو ؤزغي ، و صون حهاعع بحن خاؾت و ؤ

الىؾاثل و الؿّغ التي حؿانض بمٙاهُاتها و مؼاًاَا في  ْض حهترغه هي ؤن ًدبحن ؤي َ

ذ جدٓٔ اْخطاصا  ظهل ألاشُاء اإلاغاص حهلمها ؤٖثر وغىخا و مهنى، و في هُـ الْى

ذ و الجهض ،و جشحر  اَخمام الخلمُظ ، و جدىاؾب و ؤيغاع  في الخٙالُِ و الْى

 ٍاث اإلاخهلمحن .الخهلم و مؿخَى

  جصيُف إدلُىغEdling   : 

َضىِ بصلُىٌ الىؾاثل الخهلُمُت بلى زمـ َئاث ، ؤْلها ؤزغا الىؾاثل الؿمهُت 

ىن ،  ت و الُُضًى و الخلٍُؼ و الغؾىم، ًلحها الطىع اإلاؿؿدت، زم ؤَلم الطىع اإلاخدٖغ

وؾاثل البِئت  ؤما ؤينى الىؾاثل الخهلُمُت و ؤْىاَا ؤزغا في الهملُت الخهلُمُت َهي

َاإلادلُت.

َ
َوؾاثل البِئت اإلادلُت         َََ

ىَن      َََ ت و الُُضًى و الخلٍُؼ َؤَلم الطىع اإلاخدٖغ

ٗالشغاثذ و ؤَلم الطىع الشابخت  َََ َالطىع الشابخت آلالُت 

ٓت بدسجُلث غىثُت                                                َو الشُاَُاث اإلاَغ

َالطىع اإلاؿؿدت و الغؾىم البُاهُت و الؿبىعة      َََ    

ت                     ََ ٙاجحًر َالغؾىم الخىغُدُت و الغؾىم الٙاٍع

َو الدسجُلث الطىجُت          ََََ

َ

َ

َ

  جصيُف إدلُىغ للىظائل الخعلُمُت -2-شيل َََ  

 

 

 

 

اػصًاص نضص 

 اإلاىبهاث الخهلُمُت
 ازدٌاد الخبراث 

 الورئٍت و غناها
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   ًجصيُف أوظلOslen  : 

ضىِ ؤوؾلً الىؾاثل الخهلُمُت نلى شٙل َغم مٙىن مً زلر ؾبٓاث ، في ْانضجه 

ت  الىؾاثل الخهلُمُت التي جؼوص اإلاخهلمحن بالخبراث الخؿُت، و في ْمخه الىؾاثل الخهلُمُت اللًٍى

َالغمىػ اإلاؿمىنت و اإلا٘خىبت ، و الشٙل آلاحي ًىضح جطيُِ ؤوؾلً : التي جخمحز باؾهماٛ

َ

  َ
َ

َ

ت اإلاجغصة َََ َالىؾاثل الغمٍؼ

َاإلاىاص الخهلُمُت اإلاؿبىنت مشل َََ

َال٘خب و اليشغاث و اإلاظٖغاث

ت الخؿُت ، الىؾاثل الؿمهُت      َََ َالىؾاثل الغمٍؼ

ت مشل الخغاثـ و الغؾىم ،و الطىع اإلاؿؿدت  َالبطٍغ

ت، و الىماطط َو الشغاثذ و ألاَلم و الطىع الشابختو اإلاخدٖغ

َو الدسجُلث الطىجُت، و الغاصًى و الخمشُل اإلاؿغحي 

ىن و الؿبىعة          َو الخلٍُؼ

اعاث اإلاُضاهُت و الغخلث                      ََالىؾاثل الخهلُمُت الىاْهُت ، الخبراء و اإلآابلث و الٍؼ

َو آال ث الخهلم في مجاٛ الخهلم اإلانهي                      ََ

ََََ

َ

 جصيُف أوظلً للىظائل الخعلُمُت. -3-شيل    َََ

َ

َ

َ

 

 

 

َ

َ

َ

َ

َ
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 الىظائل الخعلُمُت و املىهج : 4

ت ،ألن مُهىم اإلاىهج َ بن الهلْت بحن الىؾاثل الخهلُمُت و اإلاىهج نلْت مباشغة و ٍْى

ٓت الخضًض ال ٌهني اإلااصة ؤو اإلادخىي في  ال٘خاب اإلاضعس ي ، بل ٌشمل ألاَضاٍ و اإلادخىي و ؾٍغ

م، و مهنى طلٚ ؤن اإلاهلم الظي ٌؿخسضم الىؾاثل الخهلُمُت نلُه ؤلاإلاام الجُض  الخضَعـ و الخٍٓى

م ختى ًدؿنى له الاؾخسضام الُهاٛ  ٓت الخٍٓى باألَضاٍ و مدخىي اإلااصة الضعاؾُت و ؾٍغ

زظ في انخباٍع مؿإلت الىؾاثل الخهلُمُت و وقُُتها في ،و ًجب نلى واغو اإلاجهاط ؤن ًإ1للىؾُلت

َ. 2ٗاَت مغاخل الهمل بط " ؤن الىؾُلت الخهلُمُت نىطغ ؤو مٙىن مً مٙىهاث اإلاىهج " 

و لى هكغها بلى اإلاىهج بٙلُخه هجضٍ ًدخىي نىاضغ نضًضة ٖما طٖغها ؾابٓا )ألاَضاٍ، َ

ٓت ...( ، و في َظٍ الخالت هجض ؤن  اث مخباًىت اإلادخىي، الؿٍغ َىإ جُانلث نضًضة و نلى مؿخٍى

ٗاَت َظٍ الهىاضغ ،و بضون َظٍ الخُانلث ال جخم الهملُت الخهلُمُت بشٙل ظُض و نلى هدى  بحن 

اث مىاؾبت ، َظٍ ألازحرة ًجب ؤن جسخاع في غىء نضص  َهاٛ، َاألَضاٍ ًخم جغظمتها بلى مدخٍى

ر في ْػُت مؿخىي اإلادخىي، ٖما ؤشغها في اإلابدض مً اإلاهاًحر، و َى ألامغ الظي ٌشحر بلى الخُ٘ح

، َُجب ؤن ًسػو اإلادخىي لشغوؽ و هىم الؿّغ و الىؾاثل الخهلُمُت و ألاوشؿت اإلاىاؾبت  ألاٛو

لخضَعـ َظا اإلادخىي، بط ال ًُ٘ي في َظا الشإن الٓٛى بن َظا اإلادخىي ؤو طا ٕ ًىاؾب َظا 

ؤلاشاعة بلُه : َل َظا اإلادخىي بطا ما صعؽ بهظٍ و لً٘ ما ًجب  اإلاؿخىي الضعاس ي ؤو طإ ،

َالؿّغ و باؾخسضام الىؾاثل الخهلُمُت ، ًمً٘ ؤن ًدٓٔ ؤَضاٍ اإلاىهج ؤم ال ؟

َ َ

َٛ اٍ ، بط ؤجها حؿانض بن الىؾاثل الخهلُمُت طاث ضلت وزُٓت باألَض و مىه ًمً٘ الٓى

ـ، و جخٙامنلى بلىيها  ل ؤًػا مو ألاوشؿت التي ًخم و ؤجها جخٙامل مو الؿّغ اإلاسخلُت للخضَع

َحهلُمها.

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ
                                                 

ت ، ص  1  .57زػحر نباؽ ظغي : الخٓىُاث التربٍى
 .8ؤخمض خؿحن اللٓاوي :الىؾاثل الخهلُمُت و اإلاىهج اإلاضعس ي، ص  2
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   الحاج صالح ذخذام الىظائل الخعلُمُت و أهمُتها في حعلُم اللغاث عىاظخ ظُىىلىحُت 5

 

 ظُىىلىحُت الخعلم : 1.5

اث الؿُٙىلىظُت التي تهضٍ بلى جُؿحر و جدضًض  حشمل ؾُٙىلىظُت الخهلم الىكٍغ

آلُاجه و نملُاجه، و بما ؤن الهملُت جٓىم نلى الخُانل بحن ؤؾغاٍ نضًضة ، َةن 

ؼي في َظٍ الهملُت ، و مىه َٓض ظاءث ؾُٙىلىظُا الخهلم  اإلاخهلم ٌهض الهىطغ اإلاٖغ

اث و اإلآاعباث التي ًمً٘ جٓضم للباخض في مجاٛ حهلُمُت اللًاث  الهضًض مً الىكٍغ

ىقُها في جىمُت آلُاث حهلم اللًت،زاضت الؿُٙىلىؾاهُاث ،  ا ٍو للباخض ؤن ٌؿدشمَغ

خُض " جطضث لبهؼ ْػاًا لًت اإلايشإ و اللًاث ألاظىسُت و ؤؾضث بظلٚ زضمت 

َظ، ظلُلت للمضعؾحن ، بدؿلُؿها ألاغىاء نلى مغاخل الىمى الىُس ي و الهٓلي للخلمُ

و جٓضم همى اؾخهضاصاتهم الاؾدُهابُت، و ٖظلٚ بضعاؾتها لٓػاًا ؤلاصعإ و الظاٖغة ، 

ضًت و الخهمُُمت و ؤلابضانُت لضي اإلاخهلم،ٖما ؤَاصث اإلاضعؽ في  و الٓضعة الخجٍغ

ت ؤَمُت الضواَو و الخىاَؼ ، و جىمُت اإلاهاعاث و اإلاُٛى و صوع الخضنُم  َمهَغ

ُت َ.1في همى  اإلاخهلم و جٓضمه "   و ألاوشؿت الؿُٙىخٖغ

جٓىم نلحها الىؾاثل  يالت الهملُاث الؿُٙىلىظُتؤَم جىاٛو إو مً َظا اإلاىؿلٔ ؾ

َالخهلُمُت و هي ؤلاصعإ .

 طبُعت إلادسان : 2.5

ؤلاصعإ وشاؽ هُس ي نٓلي ًٓىم به الُغص ، و لِـ مل٘ت للهٓل ؤو مجغص 

ؤخُاها بإهه " الهملُت التي بها ٌهٍغ ،و ًىضِ ؤلاصعإ 2مجمىنت مً ؤلاخؿاؾاث 

َ. 3الُغص الهالم الخاعجي ، و ًدٓٔ جىآَا مو البِئت التي ٌهِش َحها "

و ختى هُهم صوع الخهلم و الخهلُم، و صوع الىؾاثل الخهلُمُت في جىمُت َظٍ 

ٔ ؤلاصعإ هُهم  الىقُُت ال بض ؤن هدىاٛو ؾبُهت الهملُت ؤلاصعاُٖت طاتها، بط نً ؾٍغ

ا اإلاشحراث مً بُئخىا بلى ألاش ُاء و ألاخضار، و خحن هضٕع هترظم الاهؿباناث التي جشحَر

َوعي باألشُاء و ألاخضار.

َو الخىاؽ هي وؾُلت اجطالىا اإلاؿخمغة بهظٍ ألاشُاء و ألاخضار، َالهحن و ألاطن 

ٓها ظمُو ؤهىام الخهلم،  و الجهاًاث الهطسُت جدذ الجلض هي اإلاىاَظ التي جم نً ؾٍغ

                                                 
ت اإلاضعؾُت،ؽ  - 1 ت الهلمُت بلى اإلاهَغ صاع ،1نلي آًذ ؤوشان: اللؿاهُاث والضًضاٖخُٚ،همىطط الىدى الىقُُي مً اإلاهَغ

 .80،ص 2005الشٓاَت،
ٔ الخىاؽ . - 2 ت مباشغة لألشُاء و نً ؾٍغ  ؤلاصعإ مهَغ
ٗاقم: ظابغ نبض الخمُضظابغ: الىؾاثل الخهلُمُت و اإلاىهج ، ص - 3  . 54ؤخمض زحري 
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َ٘ظا َةن بصعاٖىا لألشُاء و ألاخضار مً خىلىا في الجهاًت بهخاط لهملُاجىا ؤلاصعاُٖت و 

خػمً طلٚ ٖشحرا مً الاهخٓاء و الخىكُم إلاا هضٕع نلى هدى مهحن . َالخؿُت . ٍو

 : الحاج صالح و الىظائل الخعلُمُتعبذ الشحمً   3.5

 

ا اؾخسضام الىؾاثل الخهلُمُت مهماهض ٌ ظضا في حهلُم اللًاث نىض نبض الغخمً  و غغوٍع

التي جم٘ىه مً الخاط ضالح، ألن الهضٍ ألاٛو مً حهلُم اللًت َى بٖؿاب اإلاخهلم مهاعاتها  

ت ما هغمي بلُه باليؿبت في ْىله: "  بما ًٓخػُه الخاٛ و َظا ما ؤٖضٍ الخطٍغ في البنى اللًٍى

ت بما ًٓخػُه خاٛ و هي مهاعة الخلم اللًت َى بٖؿابه إلال٘ت مهُىت،إلاخه طٍغ في البنى اللًٍى

وظائل حعلُمُت مخىىعت فال ًلخصش الخؿاب و لِـ بٖؿابا لهلم الىدى ؤو نلم البليت و ٌهخمض 

َالخاط ضالح َىا ًغبـ اٖدؿاب مهاعاث اللًت باؾخسضام الىؾاثل . 1على إحذاها دون ألاخشي" 

نىضما ْلذ ؤن ظا ما ؤشغث بلُه ؾابٓا الخهلُمُت اإلاخىىنت و صون جُػُل وؾُلت نلى ؤزغي ، و َ

ؿخسضم في اإلاىِْ الخهلُمي نضة وؾاثل ؤو ؾّغ للخهلم ، صون مىاَؿت بحن وؾُلت ؤو اإلاهلم ْض ٌ

َؤزغي ، و صون حهاعع بحن خاؾت و ؤزغي، و اإلاشٙلت التي ْض حهترغه هي ؤن ًدبحن ؤي  الىؾاثل 

َص حهلمها ؤٖثر وغىخا و مهنى، ألاشُاء اإلاغاو الؿّغ التي حؿانض بمٙاهُاتها و مؼاًاَا في ظهل 

ذ و الجهض ،و جشحر  اَخمام الخلمُظ ،و َبهظاَةن الىؾاثـ  َجدٓٔ اْخطاصا في الخٙالُِ و الْى

َو جدىاؾب و ؤيغاع الخهلم و مؿخىٍاث اإلاخهلمحن . 

ََ

ـ اؾخسضام الىؾاثل الخهلُمُت في حهلُم بَغط ضالح و في الؿُاّ هُؿه ًزم بن الخا

مما ًضٛ نلى ؤن الىؾاثـ لها صوع مهم ظضا في جغؾُش الترظُخ ،اث بٓػُت مهمت و هي اللً

ت لضي اإلاخهلمحن  ، َُٓٛى :" َاإلاهغوٍ نً حهلُم اللًاث ؤهه بًطاٛ إلاهؿُاث اإلال٘ت اإلال٘ت اللًٍى

ت ماصة و ضىعة و الهمل نلى  َ، و اإلال٘ت ال جخدٓٔ بال باإلاضاومت و الضعبت 2..." جشظُخها لًٍى

و في َظا  3و الطىاجو ، َهي مٓترهت بالجىصة و ؤلاجٓان و ؤلاصعإ الجُض لألشُاء و اإلاغان و الخ٘غاع 

و اإلالٙاث ال جدطل بال بخ٘غاع ألاَهاٛ؛ ألن الُهل ًٓو ؤوال و حهىص الشإن ًٓٛى ابً زلضون :  "

ض الخ٘غاع ؤجها ضُت عاسخت ، زم ًٍؼ مىه للظاث ضُت، زم جخ٘غع َخٙىن خاٛ . و مهنى الخاٛ

، و نلُه َالىؾاثل الخهلُمُت زاضت الؿمهُت اإلاغثُت مجها لها 4َخٙىن مل٘ت ؤي ضُت عاسخت " 

ت للمخهلمحن . ؼ و جغؾُش اإلال٘ت اللًٍى َؤزغ بالٌ في حهٍؼ

                                                 

 . 185، ص 1نبض الغخمً الخاط ضالح : بدىر و صعاؾاث في اللؿاهُاث الهغبُت ، ط 1

2
 .186، 185اإلاغظو هُؿه ، ص  نبض الغخمً الخاط ضالح :  

3
ت اإلالٙاث ،   https://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=36351 ظمُل خمضاوي : هكٍغ

4
 . 710ص ، نبض الغخمً بً زلضون : اإلآضمت  
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َ

ت و ًدضص الخاط ضالح َ ٓت جبلٌُ اإلاهلىماث اللًٍى َفي مهغع خضًشه نً البدض في ؾٍغ

ت الٙاَُت ظملت مً اإلاباصت الهامت،  و التي مً بُجها ؤن جٙىن و ُُُٖت بٖؿاب اإلاخهلم اإلال٘ت اللًٍى

قغوٍ الهملُت الخهلُمُت الخهلمُت ؤْغب بلى البِئت الؿبُهُت التي ٌهِشها اإلاخهلم ، زاضت مخهلم 

: " ًجب ؤن الهيس ى ؤن ؤبٓى اإلاهاعاث و ؤعسخها هي جلٚ  التي جدطل : ؤوال : اللًت الشاهُت، بط ًٓٛى

ت ًٌمٍغ الؿعي الخشِض إلعغاء الخاظاث و الغيباث و صَو اإلاػاع  و ما بلى طلٚ  في ظى مً الهٍُى

مً اإلاؿالٚ الؿبُهُت، و مً زم ؤَمُت الضوع الظي جٓىم به الخىاَؼ الىُؿُت اإلاسخلُت في هُل 

ف املحعىظاث ألاخشي في وظط جخىفش فُه ول املشئُاث و املعمىعاث و مخخلاإلاهاعاث ،زاهُا:

َمً زم ؤًػا ؤَمُت ؤلاؾاع الخس ي الظي ججغي َُه التي ًخخزها املخعلم مىضىعا لحذًثه، 

ت اللشهىعٍت " َاإلاخإمل لٓٛى الخاط ضالح ًجض  . 1الهملُاث الغامُت بلى اٖدؿاب آلالُاث اللًٍى

ؼ نلى شِئحن مهمحن ظضا في الهملُت الخه للمخهلم  الؿُٙىلىجي لُمُت الخهلمُت َما الجاهبؤهه ٖع

َاإلاغثُت مجها و اإلاؿمىنت و اإلاجؿماث ،اؾخسضام ٗل الىؾاثل الخهلُمُت و  ــــــ زاضت ؤلاصعإ ــــــــ

و مً اإلاهلىم ؤن الخبراث الخؿُت هي  مً حهلُم اللًت . ةاإلايشىص و التي جخلءم مو ألايغاع

ت ا ال ًمً٘ ؤاإلاخهلم  ؤؾاؽ مهَغ ؤي ش يء ، و الىؾاثل الخهلُمُت عي ن ًضٕع ؤو ٌ، و بًحَر

ت و الؿمهُت ؤ ت  صواث و ؾّغ ًمً٘ ؤن جىَغ لهالبطٍغ مشل َظٍ الخبراث الخاؾُت الػغوٍع

َ. 2للخهلم

  

زم ًػو الخاط ضالح مٓاًِـ للخبلٌُ الخهلُمي و الترؾُش و الهاصاث الؿلُمت، ألن 

ت بإهكمتها و مضلىالتها  ؤهه طلٚ ألامىع الطهبت ظضا،  بلى طًَ اإلاخهلم مًبًطاٛ الهىاضغ اللًٍى

، و مً بحن َاجه اإلآاًِـ مُٓاؽ ًٓط ي باؾخسضام ًخؿلب مً اإلاهلم خظْا و مهاعة ٖبحرة 

ت ، مشل الطىع اإلاسؿؿت و مسخلِ الغؾىم الضالت نلى  وؾاثل الخبطحر في بًطاٛ الهىاضغ اللًٍى

و جخسظ َظٍ الجمل شٙل خضًض ؤو ْطت ؤو وضِ ؤو مهاوي جلٚ الهىاضغ؛ خُض ًٓٛى : " 

حهلُٔ نلى ؤخضار مغثُت و ًضنم ٖما ْلىا بؿلؿلت مً الطىع ؤو الغؾىم جمشل ؤشخاص الٓطت 

مشل و ؤخضاثها ، و ًيبغي ؤن جسطظ لٙل خضر ضىعة واخضة لخجغي الؿلؿلت بظلٚ مجغي 

و بهض  )الؿمعي البطغَي (َٓـ  . و جسطظ الُترة ألاولى مً الضعؽ لإلصعإ الؿِىماجيالُُلم 

ت ــــــ في َظا ؤلاؾاع اإلادؿىؽ ـــــــ ججيء مغخلت الخدُٓٔ  طلٚ ؤي بهض نغع اإلاهلم لهىاضغ اللًٍى

الخدُٓٔ لإلصعإ اللُكي الضاللي و ًٓطض الخاط ضالح بمغخلت  .3"لهظا ؤلاصعإ اللُكي الضاللي 

                                                 
1
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ت اإلاخهلم ألالُاف و صالالتها  بصعإ جإحي مغخلت الخهبحر  بهضَاباٖدؿابه آلالُاث ؤلاصعاُٖت و الخهبحًر

ًَمً٘ للمهلم في َظٍ اإلاغخلت ؤن ٌؿخسضم الىؾاثل اللُكُت ؤي الٙلماث و ، الُني

َظا و ال ًمً٘ ؤن و الجمل ، ل٘ىه ال ًمً٘ ؤن ٌؿخًني نً الىؾاثـ ًٓٛى الخاط ضالح: " 

ع و ألاَلم ال لخىغُذ الهىاضغ الضالت في طاتها، بل ٌؿخًني جماما نً ٗل جبطحر و جمشُل بالطَى

لبُان نلْاتها بمٓخط ى الخاٛ، و مً زم الترؾُش في طَىه لليؿبت الٓاثمت بحن َظٍ الخاٛ و ما 

و بهظا ًٙىن الخاط  .1جٓخػُه مً ؤيغاع، و بحن مسخلِ ؾّغ آلاصاء اإلاؿخهملت في الخهبحر نجها " 

ت ، اإلاغخلت ألاولى ؾماَا بمغخلت ؤلاصعإ ضالح ْض محز بحن مغخلخحن في حهل ُم الهىاضغ اللًٍى

و في ٗلحهما وظب اؾخسضام  ،اللُكي الضاللي ، ؤما اإلاغخلت الشاهُت َهي مغخلت الخهبحر الُني

ذ ؾانضث الظاٖغة نلى  ت التي جشحر ظمُو الخىاؽ ألن الخىاؽ بطا اشتٖر الىؾاثل الخبطحًر

ٗاث اإلاؿخيبؿت  و في َظا الؿُاّ ًٓٛى الخاط  هجو و ؤَُض .لًت ؤٗان حهلُم ال، و الاخخُاف باإلاضع

ضا نلى نلْت الىؾاثل الخهلُمُت با و ٗل َظا الظي طٖغهاٍ مً غغوعة : " إلدسان ضالح مٖى

َالاْخطاع نلى بزاعة ؤلاصعإ اإلاباشغ في هُـ اإلاخهلم و غغوعة الغبـ، بالخالي، بحن الخاؾخحن

ت ، ؤو ؤٖثر مً خاؾخحن بن ؤمً٘  (  و ظهل اإلاخهلم ْاصعا نلى َظا م٘دؿبا  )الؿمهُت و البطٍغ

َ .2إلاهاعجه بىُؿه و اإلاهلم مغشضا و ميؿٓا و مصدخا َٓـ لهظا الهمل الاٖدؿابي " 

ََ

و ْض ؤزاع نبض الغخمً الخاط ضالح ْػُت اؾخسضام الىؾاثل الخهلُمُت الخضًشت في 

ـ اللًاث و البدض الهلمي في مىهجُت الضعؽ اللًىي ، و الظي ؤلٓي في  مٓاله اإلاىؾىم بهلم جضَع

هضوة خٛى ْػاًا حهلُم الهغبُت و التي هكمتها اإلاىكمت الهغبُت للتربُتو الشٓاَت و الهلىم بالجؼاثغ 

م ، نىضما جٙلم نً البدىر الهلمُت في اللؿاهُاث الخؿبُُٓت و مىهجُت حهلُم  1990ىت ؾ

و اإلآطىص باإلاخٙلم َىا َى اإلاخهلم اللًاث ،َخؿّغ بلى غغوعة الاَخمام باإلاخٙلم و خاٛ الخؿاب ، 

ت باليؿبت بلى لًت البلص التي  َاظغ للًت الشاهُت؛ خُض ًٓٛى : " َاٖدؿاب اإلاًترب اإلال٘ت اللًٍى

َبلحها َى بمجزلت اٖدؿاب الؿُل للًت مدُؿه : الَّغ بحن بُجهما مً خُض آلُاث الاٖدؿاب 

ذ مخٙلما و مساؾبا بلًت ال ًخٓجها بهض " َ.3و قغوَه،َٙل واخض مجهما مكؿغ بلى ؤن ًٙىن في ٗل ْو

و مً َظا اإلاىؿلٔ ظاء اَخمام الهلماء بُُُ٘اث و ؾّغ حهلُم اللًاث الشاهُت و جؿبُٔ َ

ٓت الؿمهُت  ت مجها في َظا اإلاجاٛ، َبرػث بلى الىظىص الؿٍغ اث اللؿاهُت زاضت البىٍى الىكٍغ

ت في حهلُم اللًاث ت البطٍغ ،  اؾخلهمذ مً الطىجُاث الخؿبُُٓت و التي بىِذ نلى ؤؾـ هكٍغ

ب ألاطن و ظهلها ؤٖثر  ؼ نلى صوع البطغ و الؿمو في الخهلُم، و هي جغمي بلى جضٍع َظٍ ألازحرة جٖغ

                                                 
1
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خؿاؾُت في حصخُظ ؤضىاث اللًت مً ظهت، و ظهل اإلاخٙلم ؤٖثر بجٓاها للىؿٔ بهظٍ ألاضىاث 

ٓت الضعؽ الؿمعي البطغي في حهلُم اللًاث الشاهُت  .1مً ظهت ؤزغي  و ٌهغع الخاط ضالح ؾٍغ

ؼ نلى مىغىم ًازظ مً الخُاة الُىمُت  َُٓٛى : " ََٙل صعؽ ًدخىي َُه يالبا نلى خىاع ًٖغ

نى  ٗالٓىام الخي لخٓضًم اإلاُغصاث و الب  ت و ْض ًػاٍ بلُه و اإلآطىص مىه َى ؤن ًٙىن  الىدٍى

خىاع آزغ ًسخظ ببيُت و اخضة، و ًٓضم َظ الخىاع بُُُ٘ت بظمالُت إلصعإ مهىاٍ الهام زم ظملت 

ط زابذ ًخجعذ به املعنى ظملت، و ٗل ظملت جغآَها   الزي جحمله الجملت صىسة مً شٍش

، ٌهُض اإلاخهلم ما ٌؿمهه ظملت ظملت ؤًػا َُخضزل اإلاهلم إلضلح ؤزؿاثه رلً الخىشاس و ًخلى 

ط ، مغة الصىسة ،زم حهغع مً ظضًض للخإٖض مً َهم اإلاخهلمله ظملت و جُطُلزم ٌعشض الشٍش

َُجب نلى اإلاخهلم ؤن ً٘شِ الىظ  )َالطىث اإلاغأَ لها ْض خظٍ (زالشت بضون ضىث 

َ. 2اإلاغأَ" 

َ

 الزخيرة املحىظب و معجم الطفل وظُلخان حعلُمُخان :مششوع  6

 

ت اإلادىؾب ٗىؾُلت حهلُمُت للًت الهغبُت َ ًمً٘ اؾدشماع مشغوم الظزحرة اللًٍى

اث اللًت، طلٚ ألن له َانلُت في مجاٛ الخهلُمُت  نلى ظمُو ألاضهضة و في ظمُو مؿخٍى

اإلااؾؿاحي،و ألهه ًىكم مً خُض بهه ًم٘ىىا جُُُ٘ه ٖمهاظم نغبُت خؿب الخسطظ 

ت و ًطىُهاخؿب الازخطاص  ت اللًٍى ظظوع الٙلماث، ؤضىاث،ٗلماث،هدى،  (اإلاهَغ

َالهضٍ ألاؾاس ي مً َظا اإلاشغوم َى بهجاػ بىٚ آلي مً الىطىص الهغبُت ،3  )ضٍغ ...

الٓضًمت و زاضت الترار الشٓافي الهغبي و الخضًشت مشل ؤلاهخاط الُ٘غي اإلاهاضغ بالهغبُت، 

ه نضة ظىاهب مجها ما َى لًىي و مجها ماَى زٓافي، َالجاهب ألاٛو ٌهخبر بمشابت صًىان و ل

الهغب و طلٚ مً زلٛ الاؾخهماٛ الخُٓٓي للًت الهغبُت خضًثها و ْضًمها، و ؤما الجاهب 

ا اإلاشغوم له ؤَمُت ُضان الهلمي و التربىي ، و ًغي الخاط ضالح ؤن َظالشاوي َُخهلٔ باإلا

ُو الؿغاثٔ الخهلُمُت اإلاخهلٓت بخدطُل مهاعة مهُىت، ٖخهلُم اللًت الهغبُت ٖبحرة في  ظم

 بدؿب ؤنماع اإلاخهلمحن و مؿخىاَم و لًت ميشئهم ، و ٖخهلُم الُىىن اإلاسخلُت بالهغبُت 

ت الهغبُت ؤهىام ٖشحرة مً  و يحر طلٚ، َىجضٍ ًٓٛى : " و لهظا ؾخضزل في الظزحرة اللًٍى

مو الىظ ألاظىبي  (الهلمُت و الخٓىُت الهغبُت ؤو اإلاهغبت الىطىص: مجها اإلاىؾىناث 
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اث  )ألاضلي  ، و ؾغاثٔ لخهلُم الهغبُت ، و مسخلِ الؿغاثٔ لخهلُم جٓىُاث مهُىت بمؿخٍى

َ .1مهُىت " 

و َى نمل ٖبحر ؤهجؼ نلى مؿخىي  الؿُل الظي بظلذ َُه ظهىص ٖبحرة ، مو ؤما معجَ

الىؾً الهغبي، َاؾخسضامه غمً الىؾاثـ اإلاهُىت غغوعة ملخت ًضنى بلحها الىاْو الخهلُمي 

َانخمض في ضىانت َظا اإلاعجم نلى مباصت مجها:و ْض للًت الهغبُت الظي وهِشه، 

  . مىؿلٓه مً الىاْو اإلاشاَض ، و مً عضض َظا الىاْو 

 ؼ نلى اَخماماث اإلاخه لم و ما ًدخاظه بلُه بالُهل إلاىاظهت الخُاة ال إللٓاء الخؿب ٖع

 و ْغع الشهغ .

  الغضُض ال ًخجاوػ الخض ألاْص ى الظي ٌؿخؿُو الؿُل ؤن ً٘دؿبه، و ؤال ًٓل نما

 ًجب ؤن ٌهٍغ .

 

و في َظا الشإن ًٓٛى الخاط ضالح : " و نلى َظا جم اؾخسغاط الغضُض بالىكغ في زلزت 

ا و اهدشاؤهىام مً اإلاهؿُاث  ا : ال٘خب َىظب ظغصَا َُما ًسظ مُغصاتها مو غبـ جىاجَغ َع

ىن به في مساؾباتهم مو الطًاع و ال٘باع،   اإلاضعؾُت، و نُىت مً ٖخاباث الخلمُظ ، و ما ًخَُى

مً َطُذ و يحر َطُذ، و مً و بهظا جدطلىا نلى اَخماماث الؿُل و ما ًىظض بالُهل في لًخه 

خطاء بالخاؾىب و زم ازخحرث ألالُاف الُطُدت الشاجهتو ال٘شحرة نغبي و ؤعجمي ، و جم ؤلَا

نلى ؤن ًازظ مً َظا اإلاعجم بدؿب الخاظت التي جغجبـ ؤؾاؾابالؿً و البِئت  .2الضوعان .. " 

دت اإلاغاص حهلُمها مً ظهت  التي ٌهِشها اإلاخهلم َظا مً ظهت، و بما ًجغي نلى ؤلؿىت الشٍغ

َ.3زاهُت

َ

 

َ

َ

َ
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 ؿانضة في الخهلُم لها ؤَمُت ٖبحرة باليؿبت للمهلم بن الىؾاثـ اإلاو ًمً٘ الٓٛى 

ا َُما ًلي : َو اإلاخهلم نلى خض الؿىاء ، ؤوظَؼ

 

 أهمُتها باليعبت للمعلم : 1.6

حر الجهض الظي ًبظله اإلاهلم بهضٍ الىضٛى بلى اإلاهلىمت . -  ازخطاع الىْذ و جَى

، و ٖظا جغابـ زبراجه الخهلُمُت التي  حؿانض اإلاهلم نلى - حؿلؿل و جغابـ ؤَٙاٍع

 ًٓضمها للمهلم.

اؾخسضام الىؾاثل الخهلُمُت ًمً٘ اإلاهلم مً الخهٍغ نلى الُغوّ الُغصًت بحن  -

الخلمُظ ، و مً زم اٖدشاٍ اإلاىاَب و الٓضعاث و الاؾخهضاصاث الخاضت لضي 

ؾبت للمهلم إلاغاْبت الؿلب و عضض الخلمُظ، ، و بظلٚ َةجها " جدٓٔ الُغضت اإلاىا

 . 1اؾخجاباتهم و بالخالي اٖدشاٍ اإلاُٛى و الاؾخهضاصاث اإلاخىىنت لضحهم " 

حًحر صوع اإلاهلم ، مً ملًٓ و ملٓي للمهلىماث بلى صوع اإلاشٍغ و اإلاىظه للهملُت  -

 الخهلُمُت.

و ُٖاءة اإلاهلم ، و طلٚ باؾخسضامه اإلاخىاضل للىؾاثل الخهلُمُت اإلاخىَى - َ ،نتَع

ِ الخهلُمي ، َ اؾخسضام الىؾاثل الخهلُمُت ٌؿانض اإلاهلم نلى الخسؿُـ للمْى

 مً خُض ُُُٖت نغع الىؾُلت نلى الخلمُظ و مٙان و مضة و ػمان نغغها.

ن بخُض  ض نلى الخىىَو في ؾغاثٔ الخضَعـ ،ًػاٍ بلى طلٚ ؤن اؾخسضامها ٌؿان -

ٓخه و ؤؾلىبه في الخهل ُم ، َل ًطحر  ألامغ ممل باليؿبت اإلاهلم ًجضص و ًىىم في ؾٍغ

للخلمُظ و اإلاهلمحن نلى خض ؾىاء،  و طلٚ مً زلٛ الخجاعب الهملُت و الهغوع 

اعاث خُىا آزغ . َوخُىا،و الغخلث   الٍؼ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ
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َ

 علم :خها باليعبت للمتأهمُ  2.6

حز اإلاخهلم ، َهي حهمل نلى اؾدشاعة اَخمامه و بشبام خاظخه ،  - َظظب اهدباٍ و جٖغ

 و ظهله ؤٖثر اهدباَا و جٓبل.

ىم في اللُكُت )الخهلُم  - ٖما ججهل الىؾاثل الخهلُمُت اإلاخهلمحن ًخجىبىن الْى

التي نىض  هُؿها الضاللت اؾخسضام ؤلُاف لِـ لها نىضَم اللُكي(،ؤي ججىبهم

ط ججهل " ألالُاف ج٘دؿب ؤبهاصا مً اإلاهاوي جٓترب بها مً اإلاهلمحن، ب

الخُٓٓت،ٖما ججىب حهلُمىا مً آلازاع الؿلبُت للُكُت، زاضت جلٚ التي جخمشل في 

 .1انخماص الخُل في ظمُو اإلاىاِْ "

َإلاخهلم و اإلاهلم مً ظهت ، حهؼػ الىؾاثل الخهلُمُت و جٓىي الغوابـ و الهلْت بحن ا -

ؤهُؿهم  مً ظهت ؤزغي ، و ًخطح طلٚ مً زلٛ جٓؿُم و بحن اإلاخهلمحن 

اإلاخهلمحن بلى مجمىناث نمل جٓىم ٗل مجمىنت بةظغاء و جىُُظ بخضي اليشاؾاث 

 الخهلُمُت ، و مضي الخهاون الظي ًخدٓٔ بحن َاالء اإلاخهلمحن .

ت و ؤبٓى ؤزغا، َٙلما ػاص نضص الخىاؽ ؤزىاء نملُت  - جدُٓٔ حهلم ؤٖثر اؾخمغاٍع

ت، و َظا ما ًدطل ظغاء اؾخسضام الخهلم ، ٗان ؤٖبر َاثضة و ؤٖثر بٓاء و اؾخمغاٍع

الىؾاثل الهلُمُت ، خُض ًلخل الُّغ ال٘بحر بحن جٓضًم اإلااصة الخهلُمُت بمشحراث 

ت مها،و بحن جٓضًمها  ؾمهُت َٓـ ، و بحن جٓضًمها بمشحراث ؾمهُت و بطٍغ

 .2 بالؿّغ الخٓلُضًت صون اؾخسضام الىؾاثل الخهلُمُت

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

                                                 
ـ، جدلُل الهملُت الخهلُمُت، ص   1 ج : مضزل بلى نلم الخضَع  .173مدمض الضٍع
 .21، 20ولُض نبض َاوي : اؾخسضام و جىقُِ جٓىُاث الخهلُم في الخطت الطُُت،ص   2
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َ

 : الاوغماط اللغىي هملاسبت لخعلُم اللغاث عىذ الحاج صالح : 7

 مفهىم الاوغماط:  1.7

ظغث الهاصة ؤن ًاحى باإلاهنى اللًىي زم بهضٍ اإلاهنى الاضؿلحي، و نلُه َٓض وعص 

َالًحن و اإلاُم للًت البً َاعؽ في مهنى الاوًماؽ ْىله : "في معجم مٓاًِـ ا

و الؿحن ؤضل واخض ًضٛ نلى يـ الص يء . ًٓاٛ يمؿذ الشىب و الُض في اإلااء، بطا 

اٛ ْىم ْاٛ ْىم : مهىاٍ ؤن حًمـ ضاخبها في الازم يؿؿخه َُه ، و ًمحن يمىؽ  . ْو

َ .1:الًمىؽ الىُظة . و اإلاهىُان و بن ازخلُا َالُٓاؽ واخض آلجها بطا هُظث يمؿذ " 

و ْض ظمو ابً َاعؽ ماصحي يمـ و يمغ في مجاٛ صاللي واخض ًخمشل في الؿتر و الاجهمإ 

في الص يء ، و الخًؿُت و الًىص ، ًٓٛى في بُان صاللت ٗلمت يمغ : " الًحن و اإلاُم و الغاء 

َؤضل صخُذ ، ًضٛ نلى حًؿُت و ؾتر في بهؼ الشضة . مً طلٚ الًمغ : اإلااء ال٘شحر ، 

ه ًٌمغ ما جدخه، زم ٌشخٔ مً طلٚ َُٓاٛ َغؽ يمغ : ٖشحر الجغي  و ؾمي بظلٚ ألهه ب 
 

،ش

ه في ٖثرجه باإلااء،و مً الباب: الًمغة الاجهمإ في الباؾل و اللهى ، و ؾمُذ يمغة ألجها  ظٍغ

ش يء ٌؿتر الخٔ نً نحن ضاخبها ، و يمغاث اإلاىث: شضاثضٍ التي حًص ى، و ٗل شضة 

َ. 2ًص ى ...."غة، ؾمُذ ألجها حيم

ًظَب ابً مىكىع في مهنى الاوًماؽ اإلاظَب هُؿه الظي ؤوعصٍ ابً َاعؽ و 

الًمـ : بعؾاب الص يء في الص يء  "في باب الؿحن ، َطل الًحن:  ،ظاء في لؿان الهغب

اٛ   ُ الخغب ؤو الخؿب  ؤو الىضي ؤو في ماء ... و ٖظلٚ بطا عمى  الغظل هُؿه في ؾؿتالؿ 

بض َُه ،... و في خضًض اإلاىلىص : 
 
... ْاٛ : و ْاٛ نلي  بً حجغ: الايخماؽ ؤن ًؿُل الل

َ.3ًٙىن يمِؿا ؤعبهحن لُلت ؤي مًمىؾا في الغخم ..." 

ِ ضاخبه نلى مهنى الاوًماؽ في  ؤما معجم اللًت الهغبُت اإلاهاضغة َٓض ْو

َُه ، اوًمغ به، ياص َُه ، اوًمـ في الٓغاءة ْىله : " اوًمـ في اإلااء ؤو يحٍر ... يؿـ 

َ. 4/ الهمل ... اوًمـ في اإلالظاث .. اوًمـ ألطهُه: اوشًل ... "

َ

َ

                                                 
1

اء: ؤخمض بً َاعؽ  ؤبى الخؿحنابً َاعؽ ،  ٍغ  مٓاًِـ اللًت ،جذ:نبض الؿلم مدمض َاعون، صاع الُ٘غ معجم بً ٖػ

  . 395، 394ص ماصة يمـ ،،4م،ط1979َـ،1399،صؽ

 . 393، 392ابً َاعؽ: اإلاغظو هُؿه ،ماصة يمغ، ص  2

 ابً مىكىع، ؤبى الُػل ظماٛ الضًً مدمض بً ٖغم: لؿان الهغب صاع ضاصع،بحروث  3

 . 1642، 1641، ص  3مسخاع ؤخمض نمغ: معجم اللًت الهغبُت اإلاهاضغة، نالم ال٘خب ، الٓاَغة،مج 4



 اللغاث حعلُمُتحهىد عبذ الشحمً الحاج صالح في                                     الثالثالفصل 

 

 

 151 

ت الؿابٓت لٙلمت الاوًماؽ ًجض ؤجها اجُٓذ نلى ؤن  ِ اللًٍى اإلالخل للخهاٍع

صاللتها جِٓ نىض الخًؿُت و الًىص و ؤلاؾباّ ، و جخهضي بلى الخهمٔ و الخًلًل في 

ةغاَخه نى اللًىي بلى الاضؿلحي و طلٚ بّ الص يء ، بال ؤن ابً مىكىع ججاوػ اإلاهؤنما

بض َُه" 
 
، ٖما ؤهه بهظا اهخٓل مً 1و َظا ملمذ اضؿلحيظملت" الايخماؽ ؤن ًؿُل الل

الضاللت الهامت للٙلمت بلى الضاللت الخاضت خحن ؤشاع  مؿإلت الهامل الؼمني و َى نامل 

َاللًت نىض الباخشحن اإلادضزحن.مهم ظضا في اٖدؿاب 

" وؾُلت َهالت حؿانض اإلاخهلمحن نلى بجٓان لًت  االوًماؽ اللًىَيؤما اضؿلخا َ

ه ، 2زاهُت ،غمً مجمىنت مخىىنت مً الؿُاْاث "  بٓىله : Shaban Barimaniو ٌهَغ

ٓت في حهلُم اللًت الشاهُت في اإلاضاعؽ   " الاوًماؽ اللًىي في ؤبؿـ حهٍغِ له َى ؾٍغ

 . 3الهاصًت مً زلٛ اؾخسضام اللًت الهضٍ في الخهلُماث و في اإلاىاهج الضعاؾُت"

ه  ـ اللًت الشاهُت حهلم َُه  Hadumod Bussmannو ٌهَغ بإهه " مظَب في جضَع

ٗاصًمُت باللًت الهضٍ و َى نىض عشضي ؾهُمت اإلاىار اللًىي   .4َٓـ " اإلاىغىناث ألا

،و الًخم َظا اإلاىار بال ببرهامج نىض الخلمُظ مهاعاث اللًت الهغبُت  الظي ًىميالصخُذ 

الاهضماط اللًىي و الظي ًداؽ َحها اإلاخهلمىن مً ٗل ظاهب باللًت الهغبُت مىظ ؤن جؿإ 

ٔ .  5ؤْضامهم اإلاضعؾت الهغبُت َبحن َاجه اإلاطؿلخاث :نلى ؤهه ًمً٘ الخٍُغ

  Immerstion linguistiqueالاوًماؽ اللًىي: 

Le bain linguistiqueَالخمام اللًىي : 

Submertion linguistiqueَالًمغ اللًىي : 

ت : َ Langue prote’ge’e اإلادمُت اللًٍى

َ

َ

َ

                                                 
آمىت مىام،ًخي بً ًخي : الامًماؽ اللًىي و ؤزٍغ في حهلُمُت اللًاث ،صعاؾت لؿاهُت،مجلت الىاخاث للبدىر و الضعاؾاث،  1

 . 1051، ص 2016، 1،الهضص 9اإلاجلض 
2

 Roy Lyster, grandes questions et options en pedagoggie de l’immersion, Journal de l’immersion,l’Association 

canadienne des professeurs d’immersion.Ottawa.(Ontario),vol ;31,N ;3.2009.َ

3 Shaban Barimani : Immersion program , state of the art,Middle-East,Journal of scientific Research,IDOSI 

Publications,2012, p 952. 

4
 Hadumod Bussmann: Routledge Dictionary of language and Linguistics tr Gregory Trauth and Kerstin Kazzazi Frist 

published,1996,Routledge ,p540 .  
5

: تعلٍن العربٍت لغٍر الناطقٍن بها فً الوجتوع الوعاصر، اتجاهاث جذٌذة و تطبٍقاث الزهت، نذوة هىسىهت باللغت ٌنظر: رشذي طعٍوت 

 . 193م، ص 2002/ 3/11العربٍت إلى أٌن ؟ الرباط ، 
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ت في الاٖدؿاب  اللًىي مً َالخمام اللًىي ًدمل صاللت الخلٓاثُت ؤو الهٍُى

اص اإلاجخمو اإلاخٙلمحن باللًت الهضٍ و الًاًت مىه الاخخٙإ اإلاباشغ للمخهلم مو ؤََغزلٛ 

الخمً٘ مً لًت واخضة َٓـ، بِىما ٌشحر  الًمغ اللًىي بلى ؤن الضمج اللًىي َُه ًٙىن 

ت ؤو الخىىم اللًىَي ، ن٘ـ اؾتراجُجُت 1بشٙل يحر مىكم و ال ًغاعي الشىاثُت اللًٍى

ت و نٓلُت  َالاوًماؽ اللًىي التي " جدخاط بلى التزام و اوًماؽ جامحن و اؾخجابت نػٍى

ٗاملت ٗي جىجح في اؾخهماٛ لًت زاهُت اؾخهماال صخُد   .2"  او ناؾُُت 

ض نلى الهؼلت  مما ؾبٔ ًمً٘ الٓٛى ؤن اإلاُاَُم الاضؿلخُت للوًماؽ جٖا

ت الخامت للمخهلمحن في بِئت اللًت اإلاغاص حهلمها، صون اؾخهماٛ للًت ألاضلُت لُترة  اللًٍى

ػمىُت مهُىت، ألامغ الظي ٌؿانض نلى جدُٓٔ الُ٘اءة الهالُت في جلم اللًت و الخىاضل 

َغمً ؾُاْاث و مىاِْ مسخلُت .

 

 الاوغماط وظُلت فعالت : 2.7

الاوًماؽ اللًىي ٖما جطُه الضعاؾاث الخضًشت ٌهض مً ؤهجو ألاؾالُب في  

حهلُمُت اللًاث ، و جدُٓٔ الُ٘اءة الهالُت في اللًت الهضٍ ، َهى ال ًٓخطغ نلى جدؿحن 

ؼ  ت ،  اإلاؿخىي في لًت ما، بل ًٓىم نلى حهٍؼ ؿدىض بلى َهى ٌو نلُه الشىاثُت اللًٍى

ً زاضحن بُئت ألاْل َ.ُت التي جخهلم لًت الُئت الًالبت جسؿُـ و جٍٙى

ىاٍ مً ْبل ًغج٘ؼ نلى  و مما ال شٚ َُه ؤن الاوًماؽ اللًىي خؿب ما نَغ

، و َظا مدضصًً ؤؾاؾحن َما اللًت و الُترة الؼمىُت التي ًٓػحها اإلاخهلم مو جلٚ اللًت 

َما ؤٖضٍ نبض الغخمً الخاط ضالح نىضما جؿّغ بلى مُهىمه و خضصٍ بضْت مخىاَُت 

َُٓٛى : " بن َظٍ   ظهل الاوًماؽ ؤنكم ش يء ؤزسخه الهلماء لخهلم اللًاث الشاهُت َو

ت نىض نلماثىا الٓضامى (اإلاهاعة  َال جىمى و ال جخؿىع بال في بِئتها الؿبُهُت  )اإلال٘ت اللًٍى

و هي البِئت التي ال ٌؿمو َحها ضىث ؤو لًى بال بخلٚ اللًت التي ًغاص اٖدؿابها ، ؤما زاعط 

ت. َظا ا لجى الظي ال ٌؿمو َُه يحر َظٍ اللًت َطهب ظضا ؤن جىمى َُه اإلال٘ت اللًٍى

َمً ؤعاص ؤن ًخهلم لًت مً اللًاث َل بض ؤن ٌهِشها و ؤن ٌهِشها هي وخضَا إلاضة مهُىت 

ا  ا و الًىؿٔ بًحَر ٗاَُه و أن ًىغمغ في بحش أصىاتها َل ٌؿمو يحَر ٖما ًٓىلىن إلاضة 

َ .3لخكهغ َُه َظٍ اإلال٘ت " 

                                                 

اء، اإلاىكمت الهغب 1 ٍغ ُت للترظمت، َلىعٍان ٗىإلااؽ : صلُل الؿىؾُىلؿاهُاث، جغ:زالض ألاشهب ،ماظضولحن الجهُبي،مغا:مِشاٛ ٖػ

  . 282، 281م،ص 2009، 1بحروث ؽ
 . 19ص بحروث،1994جغ:نبضٍ الغاظخي،نلي نلي ؤخمض شهبان،صاع الجهػت الهغبُت،صويلؽ بغاون :ؤؾـ حهلم اللًت و حهلمها ، 2
 . 193نبض الغخمً الخاط ضالح : بدىر و صعاؾاث في اللؿاهُاث الهغبُت، الجؼء ألاٛو ، ص  3
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بن اإلاخإمل الخطُِ إلاا ؤوعصٍ الخاط ضالح نً الاوًماؽ ًدشِ ْػِخحن 

َؤؾاؾِخحن َما :

  الٓػُت ألاولى هي ؤن الخاط ضالح لم ًخسظ مً مبضؤ الاوًماؽ اللًىي

ٖمٓابل إلاا وعص في ٖخب اللؿاهُحن الًغبُحن و بالترظماث اإلاسخلُت: 

ت  الغيم مً ؤن َاجه ،نلى الخمام اللًىي، الًمغ اللًىي،اإلادمُت اللًٍى

اإلاطؿلخاث جخٓاعب في اإلاهنى و جلخٓي في الهضٍ و َى حهلُم اللًت الشاهُت 

بال ؤهه آزغ ؤن ًإزظ بمطؿلح الاوًماؽ  بهُضا نً اللًت ألاضلُت .

اللًىي إلاا َُه مً صْت مخىاَُت و ًخُٔ مو اإلابضؤ الخلُلي الظي اشخٓه 

الهغبُت بمهنى الؿتر  مً الطىانت اإلاعجمُت ٖما وعصث في مهاظم اللًت

َالخاط ضالح ًغي ؤن َظٍ الترظماث ال حهضو ؤن . 1و الاجهمإ في الص يء

ُت و ْاضغة ال جُي باإلاهنى اإلآطىص   .جٙىن خَغ

  الٓػُت الشاهُت هي ؤن الخاط ضالح خضص شغؾحن ؤؾاؾُحن جٓىم نلحهما

 َما :اؾتراجُجُت الاوًماؽ لخهلُم اللًاث 

 الؿبُهُت التي ال ٌؿمو َحها بال ؤضىاث اللًت  غغوعة جىَغ البِئت

و مهنى َظا وغو اإلاخهلم في اإلاؿتهضَت ، و الًىؿٔ ؾىاَا، 

ٗاهذ الهغب  َجُهل ْضًما، اإلاجخمو الؿبُعي لُإزظ نىه، ٖما 

َٛ نً ُُُٖت ُؿحر َظٍ آلالُت اإلاهٓضة ًمً٘ الدؿاَئو لخ

ض م  ً ْغع الُدٛى ألاولحن للشهغ ْبل وغو نلم الهغوع بإٍػ

و نً اؾخهماٛ الهغبي الُطُذ للًخه نلى ما َحها مً عقي ْغهحن،

  .2نضًضة  بٓغونْبل ضُايت ْىاهحن الىدى و هي مخإزغة 

ُت الاوًماؽ اؾتراجُجبلى  )339ٌٌ، 259 (ْض جؿّغ الُاعابيو 

ر نً خضور اللًىي في ٖخابه ٖخاب الخغوٍ خحن جدض

َىىن نً خغوٍ ؾاثغ ألامم طَ الطىاجو و نً الظًً ًد

و ؤلُاقهم َٓاٛ : " بطا ٖثرث مسالؿتهم لؿاثغ ألامم و ؾمانهم 

َبدغوَهم و ؤلُاقهم لم ًامً نلُه ؤن جخًحر ناصجه ألاولى 

،ٖما ؤٖض نلى ؤَمُت ج٘غاع 3و ًخمً٘ َُه ما ٌؿمهه مجهم "

الُهل َٓاٛ : " و بطا ٖغع َهل ش يء مً هىم واخض مغاعا ٖشحرة 
                                                 

  . 395، 392،ص4ط معجم مٓاًِـ اللًت ،  َاعؽ :ابً  1
 293ًىكغ هىاعي ؾهىصي : البدض اللؿاوي و حهلُمُت اللًت الهغبُت، مٓاعبت لؿاهُت في ٖخاباث نبض الغخمً الخاط ضالح ، ص  2

. 

3
 . 146الُاعابي ،ؤبى هطغ :ٖخاب الخغوٍ ، جذ: مدؿً مهضي ،صاع اإلاشّغ بحروث،لبىان، ص  
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و ًظَب ابً زلضون اإلاظَب   .1خضزذ له مل٘ت انخُاصًت " 

هُؿه ل٘ىه ًجهل مً الؿمام و الظي ٌؿمُه " ؤبى اإلالٙاث " 

ظؼءا مً الاوًماؽ اللًىي و شغؾا ؤؾاؾُا في جدطُل اإلال٘ت 

ٗاهذ مل٘ت اللًت اللؿ اهُت َُٓٛى : " َاإلاخٙلم مً الهغب خحن 

،و ؤؾالُبهم في الهغبُت مىظىصة َحهم، ٌؿمو ٖلم ؤَل ظُله

م نً مٓاضضَم ، ٖما ٌؿمو الطبي  مساؾباتهم و ُُُٖت حهبحَر

في مهاهحها َُلٓجها ؤوال، زم ٌؿمو التراُٖب اؾخهماٛ اإلاُغصاث 

زم ال ًؼاٛ ؾمانهم لظلٚ ًخجضص في ٗل بهضَا َُلٓجها ٖظلٚ، 

 و اؾخهماله ًخ٘غع بلى ؤن ًطحر طلٚلخكت و مً ٗل مخٙلم، 

، بطن َاالوًماؽ نىض  2و ًٙىن ٖإخضَم "  عاسختو ضُت  مٙلت

، زم  ت زم ؾمام و ج٘غاٍع ابً زلضون ال ًخإحى بال بىظىص بئُت لًٍى

ا . و ْض اؾدشمغث ال٘شحر مً الضٛو الًغبُت  مماعؾت و ج٘غاَع

اؾتراجُجُت الاوًماؽ في حهلُم اللًت للؿلبت ألاظاهب ،ًٓٛى 

ظاهب في الخاط ضالح : " و طلٚ مشل ما ًُهل بالؿلبت ألَا

؛ ًمىهىجهم مً الؿمام  َالجامهاث الًغبُت في نامهم ألاٛو

و الخدضر بًحر اللًت التي ؾِخلٓىن بها صعوؾهم ، و ْض هجخذ 

سحر ما ؤما نً ججغبت الضٛو الهغبُت َ .3بلى خض بهُض " الُ٘غة 

ٌؿخضٛ به َى الهمل الظي ْام به نبض هللا الضهان و الظي 

ت حهلُم اللًت اله غبُت الُطخى بالُؿغة و اإلاماعؾت، وؾمه بىكٍغ

ت و مُضاهُت و بدَى ر نلمُت صامذ و هي خطُلت ججاعب هكٍغ

ؾبهت و زلزحن ؾىت. و ؾبٓذ في نضة صٛو و ؤزبدذ هجانتها في 

َاٖدؿاب اللًاث .

  اإلاضة الؼمىُت الٙاَُت ختى ًخمً٘ اإلاخهلم مً الاوًماؽ بشٙل

ت اإلا٘دؿبت ؾىاء مً خُض ألاضىاث ؤو  ظُض في البئُت اللًٍى

ه : " ال لهشغة التراُٖب و ْض هبه بلى طلٚ الخاط ضالح في ْىل

ما َهلذ بهؼ وػاعة الخهلُم الهالي في  ؤًام مغة واخضة في الهمٖغ

ؼ  نلى . 4بلصها في الشماهِىاث في حهلُم الهغبُت لألؾاجظة  و ْض ٖع
                                                 

 . 135اإلاغظو هُؿه ، ص الُاعابي : 1
 . 711، 710نبض الغخمً بً زلضون : اإلآضمت ، ص  2
 . 193بدىر و صعاؾاث في اللؿاهُاث الهغبُت، الجؼء ألاٛو ، ص نبض الغخمً الخاط ضالح : 3

4
 . 193نبض الغخمً الخاط ضالح : اإلاغظو هُؿه، ص  
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ابت زلٛ اإلاٙىر في َاجه اؾخسضام اإلاشاَهت و ْضمها نلى ال٘خ

ت للمخهلم ،و ألهه ٗلما  ت ختى جترسخ اإلال٘ت اللًٍى البِئت اللًٍى

ؾالذ مضة اإلاٙىر ػاص اخخماٛ اٖدؿاب اللًت الشاهُت ، و ٗلما 

ػاص الؿمو و ج٘غعث الهملُاث ال٘لمُت ػاصث اخخماالث قهىع 

 َظٍ اإلال٘ت و اهخهاشها و جؿىعَا . 

ً اٖدؿابه ظُضا َل بض مً اؾدُُاء شغوؽ الاوًماؽ و ختى ًخمً٘ مخهلم اللًت م

و ْض ؤظغث الباخشت هسُلت ْضوع صعاؾت مُضاهُت ؾبٓذ َحها اؾتراجُجُت الاوًماؽ ، 1اللًىي ال٘لي

َ:2 ُظ الؿىع الابخضاجي و زلطذ بلى الىخاثج الخالُتاللًىي نلى نُىت مً جلم

َ

 َالؿبُعي ما اؾخسضمذ َُه  ضؿىاعي ،ا َىإ اوًماؽ لًىي ؾبُعي و آزَغ

ت  ت البِئت اللًٍى ت الهٍُى َبٙل ما جدمله مً ناصاث لًٍى

َو  اظخمانُت و زٓاَُت ... و طلٚ باالخخٙإ اإلاباشغ مو مخٙلمي اللًت الهضٍ 

ٔ الؿمام و اإلاشاَهت َٓـ ، و ؤما الاوًماؽ و الخىاضل مههم ن ً ؾٍغ

اثل الخ٘ىىلىظُت باؾخسضام مسخلِ الىؾالاضؿىاعي َهى مغجبـ ؤؾاؾا 

الخهلُمُت الخضًشت ، التي حشض اهدباٍ اإلاخهلمحن زاضت في اإلاغاخل ألاولى مً 

 الخهلُم .

  ، ًخهلٔ الاوًماؽ اللًىي بمدخىي ما ٌؿمهه و ما ًٓغئٍ اإلاخهلم مً هطىص

َِشترؽ ؤن جٙىن ألاضىاث و ألالُاف و الهباعاث مما ًلُذ اهدباَه، و بما ًغجبـ 

لخجهله ؤٖثر اَخماما و شهىعا بها ، َُخمً٘ مً اؾخسضام ؤٖبر  بدُاجه الُىمُت .

ْضع ممً٘ عضُضَا اللًىي ، و جبٓى اإلاؿالهت والٓغاءة مً ؤعقى الؿبل التي 

ت .  حؿاَم و بشٙل َهاٛ في بزغاء اإلال٘ت اللًٍى

 ت للمخهلم بىاؾؿتًبٓى جغؾ ىها باإلاماعؾت الُهلُت  ُش اإلال٘ت اللًٍى الاوًماؽ مَغ

و في مسخلِ اإلاىاِْ و الؿُاْاث ؛ خُض جخجؿض  للخٙلم بالُطخى و اإلاؿخمغة

ت الخهبحر و الخىاع مو اإلاهلمحن َظٍ اإلاماعؾت لضي مخهلمي ألاؾىاع ألاولى  بُخذ خٍغ

َو الخساؾب مههم ، زم بصعاط مسخلِ اليشاؾاث الخهلُمُت مشل الضعاما 

ت و ما بلى طلٚ مما ٌؿانض اإلاخهلم نلى جغؾ َُش اإلال٘ت .و ألالهاب اللًٍى

                                                 
1

 . 199نبض الغخمً الخاط ضالح : اإلاغظو هُؿه، ص  
 

ت الخلُلُت و بؾهاماتها في مهالجت مش٘لث الخضَعـ، ؤؾغوخت مٓضمت لىُل صعظت الضٖخىعاٍ، بشغاٍ ًىكغ هس 2 ُلت ْضوع: الىكٍغ

 . 177، ص 2ًىؾِ وؾؿاوي، ظامهت مدمض إلاحن صبايحن ، ؾؿُِ 
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ت الخلُلُت 8  في حعلُمُت اللغت العشبُت : الحذًثت : اظدثماس  مفاهُم الىغٍش

 

ت الخلُلُت الحذًثت : ماهي 1.8 َ الىغٍش

و ؾإخاٛو ؤن ؤوضح إلااطا ،الخلُلُت و الخضًشت  :بن اإلالخل للهىىان ًلُذ اهدباَه مطؿلخحن

َاضؿلح نحها بهظا الاؾم :

ت بالخلُلُلت وؿب الخلُلُت : 2.1.8  )ٌ 175 (بلى الخلُل بً ؤخمض الُغاَُضي  تؾمُذ الىكٍغ

الجلُلت الغاثضة التي ْضمها في معجمه الهحن الهحن ، و في آعاثه  هَإضىلها جغظو بلى ؤنمال

ت الخلُلت و ؾمُذ َ٘ظا لمُت الخطبتاله ، ًٓٛى الخاط ضالح : " ؤما َُما ًسظ الىكٍغ

ٗان َى الهماص َحها بال ؤهه ْض ؤزظ ٖشحرا نً شُىزه"بالخًلُب ألن الخلُل عخمه  . 1هللا و بن 

اغُت لػبـ هكام اللًت  الخلُل  لً٘ َؾبٔ يحٍر بلى اؾخهماٛ اإلاُاَُم الٍغ

ٗاث نلى الخغوٍ .و وغو نلم الهغوع ، زم  لًىي  و نلُه َهَى ازترام الشٙل و وغو الخغ

اض ي الخُ٘حر نلى خض وضِ الخاط ضالح له ، َٓض  ن ؤن و  اللؿاهُىن اإلاهاضغَوؤظمٍع

اغُت مدػت، ألاَٙا انتراَا  و ًٓٛى الخاط ضالحع التي بنى نلحها الخدلُل نىض الخلُل هي ٍع

له بهظا الُػل : " لٓض اشتهغ الهالم اللًىي ال٘بحر الخلُل بً ؤخمض الُغاَُضي نىض نامت 

الهغوع ... بال ؤهه ٓضًمت بطاخب الىاؽ بازترانه الهغوع ، و ٖشحرا ما ٌهٍغ في ال٘خب ال

لم مً بهؼ الجىاهب بط ٌهٍغ الغظل اإلاشِٓ ؤن الخلُل ْض ؤبضم في ظمُو مُاصًً اللًت ق

. َىدً مضًىىن له بجؼء ٖبحر مما ؤزسخه الهلماء و الضعاؾاث اللًىي الهغبُت زاضت 

ها اإلاؿلمىن في نلم ألاضىاث و الىكام الطىحي الهغبي، و ٖظلٚ الُ٘غة البضٌهت التي بني نلح

اغُت مدػت ؾابٓت ألواجها... ب ظضا ؤٛو معجم ؤزغط للىاؽ و هي َ٘غة ٍع ...َظا و مً الًٍغ

ؤن جٙىن َظٍ ألانماٛ التي ال جٓل ؤَمُت نً ؤنماٛ ؤٖبر الهلماء ال٘باع اإلادضزحن في الهلىم 

  . 2ألازغي"

َ

َ

َ

َ

َ

َ

                                                 
1

، ص  ،نبض الغخمً الخاط ضالح: بدىر و صعاؾاث في اللؿاهُاث الهغبُت   .20الجؼء ألاٛو
 .208، ص اإلاغظو هُؿهنبض الغخمً الخاط ضالح:  2
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في ٖخابه اإلاشهىع  )ٌ 180 ( هٍَىبِؾنلى ؤن آعاء الخلُل بً ؤخمض غمجها جلمُظٍ 

ا الُظة خهٍبال٘خاب، و بهبَٓغ َغ ٗاثه جمً٘ بسؿـ ؤَٙاع ؤؾخاطٍ ،و جىؾُهها و جؿٍى َ، و ط

و بغاَت ال٘شحر مً ألاَٙاع مسالُا جاعة و مىآَا ؤزغي و مغجخا بهؼ آعاثه في بهؼ 

ت نلمُت ؤضُلت شًلذ الىداة و نلماء اللًت بهضٍ عصخا مً  ألاخُان. مٙىها بظلٚ هكٍغ

َ.1الؼمً 

هلم ًً٘ الخلُل و  َو ت ، بل جبههم في طلٚ  ؾِبٍى وخضَما مً ؤؾؿا َظٍ الىكٍغ

ٗاألزُش ألاوؾـ و  اإلااػوي و ابً الؿغاط،  م و ههجىا مىهجهم  نلماء آزغون ؤزغوا ؤَٙاَع

الظي ٌهض  )687ٌ(و ؤبى نلي الغماوي و الؼظاجي زم بهضَم ابً ظني و الغض ى الاؾتراباصي 

م ؤضالتمً ؤعضً الهلماء و  َ. 2ؤٖثَر

ت بالخضًشت ألجها ْغاءة ظضًضة للترار اللًىي الهغبي و بناصة الحذًثت :  3.1.8 وضُذ الىكٍغ

َضُايت إلاُاَُمه ألاؾاؾُت و مٓاعهتها بما جىضل بلُه البدض اللؿاوي الخضًض ، 

ٗالخىؾبت و في اؾدشماَعمداولت و  خل بهؼ َا في الضعاؾاث اإلاخهلٓت بالخ٘ىىلىظُا الخضًشت 

ب و اإلاطؿلح و ج٘ىىلىظُا اللًت ...،  بطن َهي امخضاص ْػاًا اللًت الهغبُت الهالٓت مشل الخهٍغ

و اإلاُاَُم و الخطىعاث اإلاخُٔ نلحها و اإلاسخلِ َحها التي ؤزبتها الىداة  مىٓى مسخاع مً آلاعاء

ٔ مىهج نلمي صُْٔ و بساضت ببضاناث الخلُل و جلمُظٍ ؾ ه .ِالٓضامى َو في الىاْو َهي  بٍى

ت زاهُت ت ــــــهكٍغ ت الىكٍغ ت الخلُلُت  ـــــــ هكٍغ ألجها في الىْذ هُؿه جىكحر و بدض في ألاؾـ الىكٍغ

ض الخاط ضالح َظا في ْىله : "  ت الخلُلُت الخضًشت َهي ألاولى و ًٖا ؤما ما ؤؾلٔ نلُه بالىكٍغ

ذ بهغغها ألٛو مغة نام  ت و حشَغ ت نلى هكٍغ  . 3م "1979هكٍغ

و لٓض نِ٘ نلحها الخاط ضالح و ٖغؽ لها ما ًٓاعب هطِ ْغن مً خُاجه ، جمً٘ 

عؾىر ْضمه في الترار اللًىي الهغبي بُهم ممحز ؤضُل ألَٙاع الخلُل زلٛ َظٍ اإلاضة بُػل 

هو  ت الخضًشت بطُت نامت ، و هماطط  ؾِبٍى اث اللًٍى ، و خؿً اؾلنه و اؾدُهابه للىكٍغ

ت الخىلُضًت الخدٍى مً بناصة الهاملي بطُت ؤزظ ، َخمً٘ لُت و الؾُما الىمىطط الىكٍغ

ت نغبُت ظضًضة حشُض بإضالت بهظا البدض اللًىي الهغبي بلى ظاصة الطىاب َإؾـ  لىكٍغ

َالٓضًم و ظضًخه و جُخذ الباب ؤمام الجضًض الؾدشماٍع و اؾدُهاب مُاَُمُه.

                                                 
ت الخلُلُت، مجلت الخىاضل، نضص  1  . 76، ص 2010، ماعؽ 25ًخي بهُؿِش : الُ٘اًت الهلمُت و الخهلُمُت للىكٍغ
َناضٍغ مً بن وضِ الخلُلُت ال ًغجبـ بالخلُل ٖصخظ واخض ؤو نالم مخُغص بهلمه،بل ًغجبـ بؿلؿلت مً الهلماء ْبله و  2

بهضٍ، و طلٚ مىظ اإلاداوالث ألاولى في بعؾاء ْىانض الىدى نلى ًض ؤبي ألاؾىص الضئلي، و مغوعا نبض الغخمً بً َغمؼ زم ظاء و 

ا نلى الخلُل و ؾ َى ه خُض بلٌ الضعؽ اللًىي ؤوط هطجه، زم الهلماء الظًً طٖغتهم في اإلاتن خُض ؤبغػوا بغانت في ِْو بٍى

ت مخٙاملت ؤخُاَا َُما بهض نبض الغخمً الخاط ضالح .الخدلُل اللًىي ، َكهغث ظ   هىصَم في شٙل هكٍغ
3 َٛ  . 208ص  ،نبض الغخمً الخاط ضالح : بدىر و صعاؾاث في اللؿاهُاث الهغبُت،الجؼء ألاو
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بُت؛ خُض ًٓٛى الخاط ضالح و ْض اهؿىي جدذ لىائها ال٘شحر مً الباخشحن مً الضٛو الهَغ

ت و اإلاط ي َحها ْضما : "  ضا نلى مضي ْىانخه بهظٍ الىكٍغ ٔ مٖا و ْض ؾغها نلى َظا الؿٍغ

َمهشغ الباخشحن في مههض الهلىم اللؿاهُت مو نضص ٖبحر مً ؤلازىان في اإلاشّغ و اإلاًغب . 

ت الخلُلُت الخضًشت َىهمو ْض ؾمُذ َظٍ الجهىص الخاضت بال َالدؿمُت.  ترار ، الىكٍغ

 "ُٔ َ. 1و عظائها مً هللا ؤن جٙىن نىض خؿً قً مً لٓبها بظلٚ و باهلل الخَى

ً ؤزىىا نلحها و نلى ضاخبها في عئٍخه الجاصة  هدى الخإضُل زم بن مً اللؿاهُحن اإلاهاضٍغ

ت مهاضغة ال جلغي الترار اللًىي ، هظٖغ مجهم خؿً زمِـ اإلالخ ، خلُمت ؤخمض  ت لًٍى لىكٍغ

م ٖشحر ، ل٘ىني و في َظا اإلآام البض مً طٖغ الباخض  ًخي بهُؿِش نماًغة، جهاص اإلاىس ى و يحَر

ت مخمات اَخماما ٖبحرا مً زلٛ ٖخاباجه الظي ؤولى َظٍ الىكٍغ ؾ٘ت َىضُها بإجها هكٍغ

َْضًمت في ؤضىلها خضًشت في مىهجها و جىظهها الهلمي الخ٘ىىلىجي ،لها مُاَُمها الهلمُت 

ا ألاؾاؾُت التي جٙىن ُٖاًتها اإلاغاؾُت ؤو الخؿبُُٓت  و  التي جٙىن ُٖاًتها الهلمُت، و مباصَئ

َ.2بطُت نامت ، و ُٖاًتها الخهلُمُت بطُت زاضت 

اث و اإلآطىص بالُ٘اًت الهلمُت َى جٓاؾو  ت الخلُلُت مو مُاَُم الىكٍغ مُاَُم الىكٍغ

لُت  ت الخىلُضًت الخدٍى ت ، و بهؼ مُاَُم الىكٍغ اللؿاهُت الخضًشت ، ٖبهؼ مُاَُم البيٍُى

ا في مُضان نلىم اللؿان .و الىقُُُت و الخضاولُت ،  ؤو  ؤما الُ٘اًت اإلاغاؾُتو اؾدشماَع

ت ضخمت ٖمشغوم  و لًٍى ا و ججؿضَا في مشاَع الخؿبُُٓت َاإلآطىص به َى اؾدشماَع

ت  جدضزذ نىه ؾابٓا في  ٖىذ ْض الظيو  )مُضان نلط اللًت بالخاؾىب  (الظزحرة اللًٍى

ت بلى  ٖظلٚ نىطغ ظهىص الخاط ضالح في اللؿاهُاث الخؿبُُٓت،  ل مُاَُمها الىكٍغ جدٍى

ت م٘دؿب و ْض جدضزذ نىه ؤًػا في ، )ًضان حهلُم اللًاث (ت للمخهلمحنبظغاءاث ؤو مهاَع

ت بلى  ت الىكٍغ ل اإلاهَغ نىطغ الهلْاث الضًضاٖخُ٘ت نىض الخاط ضالح ، في نىطغ جدٍى

ٔ الىٓل الضًضاٖخُٙي . َم٘دؿبت نً ؾٍغ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ
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ت الخلُلُت  2.8  : ) ائُاثالثى (مفاهُم الىغٍش

ظهلني ؤِْ نلى اإلاُاَُم التي بىِذ نلحها جدبعي و اؾخٓغاجي إلاالُاث الخاط ضالح   

ت و في ٖشحر  ت الخلُلُت،  ألظض ضاخبها في ٖشحر مً ألاخُان ٌهغغها نلى شٙل زىاثُاث لًٍى الىكٍغ

ما في جإؾِؿه اللؿاهُاث الخضًشت مشل : الىغو مً ألاخُان مخهاعغت مشلما َهل ؾىؾحر جما

، البيُت / /الاؾخهماٛ ُب، الهامل/ اإلاهمٛى ،ألاضل / الُغم، الابخضاء / الاهُطاٛ، ؤلاَغاص/ التٖر

الغجبت، الطًُت ،  : البابو في بهؼ ألاخُان ٌؿخسضم مُاَُم ؤزغي ؤخاصًت مشل الىقُُت،

َو َُما ًلي شغح لبهؼ اإلاُاَُم : اإلاىغو، الهلت،الخمل ، الىكحر ، الهلمت الهضمُت ....

َ

  : ُباالباب َفي ظمُو مؿخىٍاث اللًت،  ًخهلٔ َظا اإلاُهىم باللُل و اإلاهنى بَغاصا و جٖغ

هوظض َظا اإلاُهىم نىض  و إلاجمىناث اإلاغجبت مً الخغوٍ نىضما ؤؾلٓه نلى ا ؾِبٍى

ا، و ٖظلٚ نلى مؿخىي ؤبيُت الٙلمت ؤي  )ع.ع.ب(ت للٙلماث الشلزُت مشل: ُلألاض و يحَر

ل  ؤوػاجها ه 
 
ل و باب َ ه 

 
َالباب  .الشإن باليؿبت إلاؿخىي التراُٖب  ، و ٖظآَُٛى باب َ

نىض الخاط ضالح : " مجمىنت مً الهىاضغ جيخمي بلى َئت ؤو ضىِ و ججمهها بيُت واخضة 

اغُاث ، و َى نىض الىداة الٓضامى بمُ. 1"  َالباب الظي لِـ َُه هىم اإلاجمىنت في الٍغ

ً اإلاجمىنت الخالُت، و َى نىض الخلُل اإلاهمل ، و ٌهؿُىا  نىطغ ًٓابل نىض اإلاهاضٍغ

َى مجمىنت زالُت آلهه ال ًدخىي ؤي نىطغ نلى َظا  ِفُعلالخاط ضالح مشاال نىه َباب 

 َهى مجمىنت وخُضة الهىطغ  ألهه في الىاْو ال جىظض ِفِعلؤما باب الىػن في الاؾخهماٛ، 

 . 2بال لُكت واخضة و هي ببل

 ُب و اإلاهنى، بحن ِلٓض ْضم لىا ؾ:  الاظخلامت ه جٓؿُما لل٘لم ًجمو َُه بحن التٖر بٍى

ا و مضي اؾمً زلله ؤَمُت الهلْ ُب هدٍى  َُمحَزخٓامخه آلصاء اإلاهنى،ت بحن صخت التٖر

بحن الؿلمت الغاظهت بلى اللُل اإلاؿخُٓم الخؿً و الٓبُذ ، و الؿلمت الخاضت باإلاهنى 

؛ ؤي الىكام الهام الظي  ٓخػحها الُٓاؽًزم ًمحز بحن الؿلمت التي اإلاؿخُٓم و اإلاداٛ، 

اٛ الخُٓٓي للىاؾٓحن بإي لًت ًمحز لًت مً لًت ؤزغي و الؿلمت التي ًٓخػحها الاؾخهم

ه باالؾخدؿان؛ِنٍغ نىض ؾو َى ما ما، ؤي اؾخدؿان الىاؾٓحن ؤهُؿهم و َظا  بٍى

لُت ،  ت الخىلُضًت الخدٍى ب مً مُهىم الخضؽ في الىكٍغ و الاؾخٓامت الجخدٔ اإلاُهىم ٍْغ

                                                 
، ص  1  . 318نبض الغخمً الخاط ضالح : بدىر و صعاؾاث في اللؿاهُاث الهغبُت، الجؼء ألاٛو
2

م لليشغ، الجؼاثغ، 2مىؿٔ الهغب في نلىم اللؿان، ؾلؿلت نلىم اللؿان نىض الهغب  نبض الغخمً الخاط ضالح :  ، 2012،مَى

 . 135ص 
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ُب، جدٓٔ اإلاهنى اإلاعجمي لٙل نىطغ،  بال بخدٓٔ زلر ؤمىع و هي : اٖخماٛ نىاضغ التٖر

ٔ ْىانض الازخُاعو جىأَ الهلْت بحن الهىاضغ و اإلاهاوي   . 1َو

َنلى ؤن الاؾخٓامت هي اإلاُهىم الظي اهؿلٔ مىه الىداة ألاواثل في جدلُل ال٘لم؛ 

ه بحن َظٍ اإلاُاَُم بهظٍ الُُُ٘تِو ْض محز ؾ َ: 2بٍى

  مؿخُٓم خؿً : مهىاٍ ؾلُم في الُٓاؽ و الاؾخهماٛ ، مشل ؤن

و "ؾأجُٚ يضا "؛ َهظا مؿخُٓم اللُل جٓٛى : " ؤجِخٚ ؤمـ" 

ت، خؿً الاؾخهماٛ مً ظهت نٓلُت . ؤي  مً ظهت هدٍى

  :ٛت ل٘ىه مؿخُٓم مدا و َى اإلاؿخُٓم اللُل مً ظهت هدٍى

َ" ؤجِخٚ يضا" مداٛ في اإلاهنى مً ظهت نٓلُت، مشل ؤن جٓٛى : 

  .و "ؾأجُٚ ؤمـ" ، َهظا ظمو بحن مخىاْػحن اإلااض ي و اإلاؿخٓبل

  : ت، ٖظب مًمؿخُٓم ٖظب  مؿخُٓم اللُل مً ظهت هدٍى

خُض اإلاهنى ؛ ؤي مً ظهت الىاْو ، مشل ْىلٚ : " خملذ الجبل 

 " و " شغبذ ماء البدغ" . 

 : مؿخُٓم لُكا ،ْبُذ مً خُض جغجِب مىاغو مؿخُٓم ْبُذ

ا  َٙلماجه في يحر مىاغهها التي ٗلماجه، بمهنى ؤهه ْبُذ هدٍى

ض عؤًذ " . مشل ْىلىا :ًٓخػحها الىكام الىدىي الهغبي .  " ْض ٍػ

  : ؤؾلٔ نلُه الؿحرافي في شغخه لل٘خاب "مؿخُٓم  مداٛ ٖظب

مداٛ" ، ْض ًٙىن ؾلُما في الُٓاؽ و الاؾخهماٛ ل٘ىه يحر 

مشل ْىلىا : " ؾىٍ ؤشغب ماء البدغ ،3ؾلُم مً خُض اإلاهنى

الىكام الىدىي، ل٘ىه مداٛ  مؿخُٓم لُكا مً ظهتؤمـ " َهى 

" و اإلااض ي "ؤمـ" ، نٓلُا  ؛ ألهه ًجمو بحن اإلاؿخٓبل "ؾٍى

بغاَت بلى ؤهه ٖظب ؛ألن اإلاخٙلم ال ٌؿخؿُو في الخُٓٓت ؤن 

 ما ً٘ظبه في الىاْو .ٌشغب ماء البدغ ، َهى ًضعي ما 

َ

َ

                                                 
1

اء ؾلُمان : "الاؾخٓامت  ٍغ هوؤلاخالت" لمً ال٘لم  ٖػ ت،  ؿِبٍى و جؿبُٓاجه لضي البليُحن، مجلت ظُل للضعاؾاث ألاصبُت و الٍُ٘غ

ؼ البدض الهلمي، ؾغابلـ ، لبىان، الهضص  . 2019، ًىاًغ 48مٖغ

ه، ؤبى بشغ نمغ بً ْىبر : ال٘خاب ، طِؾ 2   . 26، 25،ص 1983، جذ: نبض الؿلم مدمض َاعون، الٓاَغة1بٍى
، ص  3  . 218نبض الغخمً الخاط ضالح: بدىر و صعاؾاث في نلىم اللؿان الجؼء ألاٛو
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مما ؾبٔ ًمً٘ الٓٛى بهه بطا ما خلل ال٘لم ؤو َؿغ  نلى انخباع اللُل َهى جدلُل 

؛ خُض ًغي الخاط  جحلُل معىىي داللينخباع اإلاهنى َٓـ َهى ،و بطا َؿغ نلى الفغي هحىي 

ٓا صُْٓا ، و الخسلُـ بحن  ىن بُجهما جٍُغ ٗاهىا ًُْغ ضالح ؤن الىداة الهغب لم ًٙىهىا لُسلؿىا بل 

ً ٌهخبر زؿإ و جٓطحرا ، نلى انخباع ؤن اللُل َى ؤٛو ما ًدباصع بلى الظًَ زم  1َظًً الانخباٍع

 ًُهم مىه اإلاهنى  .

 

   : ٌُت الخضًشت، مُهىم اإلاشاٛ نغبي بدض ال هكحر  و ال مٓباٛ له في اللؿاهُاث الًغب املثا

ؤٛو مً ؾماٍ  ْحن الظًً اؾلهىا نلى ٖخب الىداة الهغب و بال نىض بهؼ اإلاؿدشَغ

schéme   َى J.Cantineau 2 ، و َى خض ضىعيFormel بظغاجي جخدضص به الهىاضغ

ت و جغؾم الهملُاث التي ًخىلض بها الهىطغ اللًىي في واْو الخؿاب، بهه مُهىم  اللًٍى

اث  ِ الخاط ضالح له، ًىؿبٔ نلى ظمُو مؿخٍى اض ي مدؼ نلى خض حهٍغ مىؿٓي ٍع

 . َاللًت في ؤصهاَاٍ ٖمؿخىي الٙلمت و في ؤنلَا ٖمؿخىي التراُٖب

هُت نل ى مؿخىي الٙلمت اإلاُغصة، جىؿلٔ مً ؤضل ؤو ظظع ٌشخٔ مىه و اإلاشاٛ ضىعة جَُغ

ظمو مشاٛ ، ًمشل بُُُ٘ت ضىعٍت  schemes املثلنضص مً الطٌُ ٌؿمحها الىداة ألاواثل 

ً اإلاُغصاث ؤو الٙلماث في اللًت الهغبُت بىاؾؿت  مجغصة َُئت الٙلمت بدُض ًخم جٍٙى

ظع الٙلمت اإلاُترع ًغمؼ  بلُه ْىلبت ظظع ًخإلِ يالبا مً زلزت ؤضىاث ؤضلُت، هي ظ

بدغو ٍ ؤضلُت هي الُاء لألضل ألاٛو و الهحن لألضل الشاوي و اللم لألضل الشالض ، 

،   ) 3 /ٛ ،   2 /م ، 1 /ٍ(زمشل اإلااصة الطامخُت ألاضلُت لبيُت الٙلمت ؤو اإلاُغصة الىىاة 

ٗاتها و ًٓٛى الخاط ضالح نً اإلاشاٛ :"  َى مجمىم الخغوٍ ألاضلُت و الؼاثضة مو خغ

و في مؿخىي اللُكت :  )مشاٛ الٙلمت(ؾ٘ىاتها ٗل في مىغهه و َى البىاء ؤو وػن الٙلمت 

الهلمت  (صزٛى الؼواثض و نضم صزىلها مجمىم الٙلم ألاضلُت و الؼاثضة مو مغاناة 

ٗاهذ ؤم َهلُت "  )الهضمُت و ًخىلض نً َظٍ  .3ٗل في مىغهه. و َى مشاٛ اللُكت اؾمُت 

ُىن في ٗلمت " ؾإلخمىهحها" و هي  اصة التي ظمهها الطَغ ٔ خغوٍ الٍؼ الىىاة و نً ؾٍغ

لُت نضص ٖبحر مً اإلاشل ،  ت الخىلُضًت الخدٍى نشغة خغوٍ و باؾخسضام مُاَُم الىكٍغ

هؤخص ى مجها  ئت مشاٛ ، هي مجمىنت الٓىانض الخىلُضًت ما ًٓغب مً زلر م ؾِبٍى

لُت التي ًيخج بها مل٘خه اإلاعجمُت  و هي نضص مً ٖبحر مً الٙلماث حهبر نً مُاَُم الخدٍى

َ مسخلُت .

                                                 

، ص 1 َ. 218نبض الغخمً الخاط ضالح: بدىر و صعاؾاث في اللؿاهُاث الهغبُت، الجؼء ألاٛو
 .48، صالشاوينبض الغخمً الخاط ضالح: بدىر و صعاؾاث في اللؿاهُاث الهغبُت، الجؼء  2
 .235، ص  اللؿانضالح : بدىر و صعاؾاث في نلىم نبض الغخمً الخاط  3
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   : ت، اللُاط و َى خمل ش يء انخمضٍ الىداة ألاواثل مبضؤ ؤؾاؾُا في صعاؾاتهم اللًٍى

ٗاهذ جيخمي بلى ظيـ  نلى ش يء لجامو بُجهما؛ ؤي خمل الٙلم بهػها نلى بهؼ بطا 

اض ي الىغير على الىغيرواخض و َى الظي ٌؿمى في  َهى مبضؤ نلمي ًخؿابٔ ، املىطم الٍش

لظلٚ انخبر الىداة و الاؾغاص، مو اإلاىاهج الهلمُت الخضًشت ، بط جٓخط ي ْىانضَا الشمٛى 

و نلى ؤؾاؽ دى ٗله مٓاًِـ ًيبني نلى ؤؾاؾها ال٘لم الصخُذ و الُطُذ،ألاواثل الى

ٍ بإههَةن الىدى طلٚ    . ِـ اإلاؿخيبؿت مً ٖلم الهغبنلم باإلآاً نغ 

ؤي الطًُت : " و الظي ًجهله مهاضغوها َى اإلاشاٛ  و ًٓٛى الخاط ضالح في َظا الشإن

حهىص الىاؽ نلى الهشىع نلحها في مؿخىي الٙلم َٓـ له ؤًػا هكحر في مؿخىي التي 

التراُٖب َٓض خملىا الجمل بهػها نلى بهؼ َاٖدشُىا ؤن ٗل الجمل الهغبُت جخٙىن 

ظمُو الهىاضغ ألازغي َؿمىٍ الهامل و ؤن له مهمىلحن ؤؾاؾُحن و ال مً نىطغ ًخد٘م 

 . 1ال ٌؿخًنى نامله "  ًجىػ ؤبضا ؤن ًخٓضم اإلاهمٛى ألاٛو الظي

ب مً مبضؤ ألاض ، َهى الىظه الهملي اإلا٘مل له، ل و الُغم نلى ؤن الُٓاؽ ٍْغ

غ الُٓاؽ ٖما ًغي الىداة بلخاّ الُغم باألضل بجامو، و َظا الُٓاؽ ًٓخط ي  ألن ظَى

و ؤعبهت ؤشُاء: ؤضل و َغم و نلت و خ٘م، مشاٛ طلٚ :  ب ُْاؾا في الضاللت نلى َع ؤن جٖغ

ىنا ٌؿم َانلهما لم  ، َخٓٛى "اؾم ؤؾىض الُهل بلُه مٓضما نلُه، َىظب ؤن ًٙىن مَغ

ُْاؾا نلى الُانل" ، َاألضل َى الُانل ، و الُغم َى ما لم ٌؿم َانله و الهلت 

و ، و ْـ نلى طلٚ ْٛى الىداة ألاضل في الجامهت بُجهما هي ؤلاؾىاص ،  و الخ٘م َى الَغ

َىاء، و ألاضل في اإلابخضؤ الخهٍغِ و في الخبر الخى٘حر .ألاؾماء ؤلانغاب و في ألاَهاٛ الب

ت و ٖثرة وعوصَا و ًٙىن الُغم  و نلى َظا ألاؾاؽ ًٙىن ألاضل َى اؾغاص الكاَغة اللًٍى

ْلتها و بن ضضعث نمً ًىزٔ بهغوبخه و نغبِخه، و ًٙىن الُٓاؽ َى بلخاّ الٓلُل 

ٗاهىا ؤْغب بلى الخىلُضًحن مً بهؼ باإلاؿغص ال٘شحر ، و مً َىا ًلخل ؤن الىداة ألاواثل 

ُٓت ال حهخمض  ً الظًً عؤوا ؤن َ٘غة ألاضل و الُغم ْػُت مُخاَحًز الىضُُحن اإلاهاضٍغ

َ  . 2نلى مبضؤ 

َ

َ

 

                                                 
ت الخلُلُت ،ص  نبض الغخمً الخاط ضالح : 1   . 95الىكٍغ
ت الخل 2  . 85ُلُت: ص ًخي بهُؿِش : الُ٘اًت الهلمُت و الخهلُمُت للىكٍغ
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  :ٌالاضؿلحي للًت ، و َى " جسطُظ اللُل الىغو َى الىكام الىضع و الاظخعما

مً ألن اللًت نباعة نً مجمىنت ميسجمت  . 1للضاللت نلى مهنى مهحن بىغو واغو " 

. ؤما الاؾخهماٛ َهى ُُُٖت بظغاء الضواٛ و اإلاضلىالث طاث بيُت نامت زم بنى ظؼثُت 

َُسخاع اإلاخٙلم ما ًدخاظه مً الضواٛ للخهبحر الىاؾٓحن لهظا الىغو في واْو الخؿاب، 

و بلى الاؾخهماٛ، نً نً ؤيغاغه ، َُمحز بحن ما َى عاظو بلى الُٓاؽ و بحن ما َى عاظ

و نلُه ًمً٘ الٓٛى بن َ٘غة  َِؿخهمل اللًت بدؿب ما جٓخػُه ؤخىاٛ الخؿاب .

لُت ؛  ت الخىلضًت الخدٍى بت مً زىاثُت الٓضعة و آلاصاء في الىكٍغ الىغو و الاؾخهماٛ ٍْغ

خُض ٌهني الىغو نلى اإلاؿخىي ألاٛو ، اللؿان بانخباٍع وضُا نلمُا للىكام الٓىانضي 

ض به ال٘لم ؤو الخؿاب، و ٌهني الاؾخهماٛ نلى اإلاؿخىي آلازغ ، الُُُ٘ت الظي ًخجؿ

ت التي ًجغي  و َظا بن صٛ  بها الىاؾٓىن ألاضلُىن لهظا الىكام في واْو الخؿاب .الهٍُى

ٗان ًخمحز به الىداة ألاواثل ، َٓض  نلى ش يء َةهما ًضٛ نلى الخـ الهلمي ال٘بحر الظي 

ىا بحن الىغو ٖىكام ْىانضي مجغص  ٗاهىا ال ًسلؿىن بحن الىغو و الاؾخهماٛ َٓض َْغ

 ألاضلي .ًُترغه نالم اللًت و بحن الاؾخهماٛ الظي ًطضع نً مخٙلم اللًت 

   نلحها الخدلُل اللًىي نىض  اإلاُاَُم التي جإؾـهض مً ؤَم اإلاباصت و ٌ: 2ألاصل و الفشع

ت الخلُلُت ؛ خُض انخبر الخلُل و مً بهضٍ الهلماء الٓضامى و اعج٘ؼث نلحها الىكٍغ

ه َاألضل َى ما ِْـ نلى و الىداة بهضٍ الىكام اللًىي ٗله ؤضىال و َغونا ،  ؾِبٍى

ٔ ْانضة شبه ٗلُت ٌهخبر ؤضل الٓانضة . ٖلم الهغب ، و ما اؾخٓغت مً ٖلم الهغب َو

ؤما ما ٌشبه ٖلم الهغب اإلاؿخٓغؤ و ًإزظ خ٘مه بخؿبُٔ الٓانضة شبه الٙلُت نلُه َى 

َٙل ُٖان لًىي بما ؤضل ًيبني نلُه يحٍر ؤو . 3الُغم اإلآِـ نلى الٓانضة بجامو الشبه

 .4َغم ًيبني نلى ؤضل ؤو ؤضٛى ـــــ نلى مشاٛ ؾابٔ ــــــ 

لُت ، يحر  ت الخىلُضًت الخدٍى ل في الىكٍغ ب مً مُهىم الخدٍى و َهى مُهىم ٍْغ ؤما الخَُغ

ل نغبي ؤضُل ؤنمٔ و ؤصّ ، ًيبني نلى ما ًػاٍ  ت الخلُلُت الخضًشت جدٍى ؤهه في الىكٍغ

اصة في اإلاهنى ْض جٙىن بلى هىاة الجملت ألاضل  نلى ؤو هىاة الٙلمت مً مباوي ، جٓابلها ٍػ

ُض  مؿخىي الجملت اصة و الخظٍ  مً باب الخٖى ؤو الخطغ ؤو الخسطُظ، ٖما جٙىن بالٍؼ

                                                 
ت الهغبُت ،ميشىعاث اإلاجمو الجؼاثغي للًت الهغبُت، 1  . 23، ص  2016نبض الغخمً الخاط ضالح : البنى الىدٍى
، و ٌؿخسضم إلاهان ٖشحرة مشل : ؤضل الغؤي بطا اؾخد٘م و ظاص،و ؤضل الص يء  2 ألاضل في اللًت :ؤؾُل ٗل الص يء و ظمهه ؤضٛى

، ؤما الُغم َهى ؤنلى الص يء  ْىي و اشخض، و الص يء ًإضل ًشسذ و ًغسخ ،و اؾخسضم بمهنى ظظع الصجغة، و ؤضل ؤلاوؿان ميشٍا

ظمهه َغوم ، و َى مإزىط مً َغم الصجغة ؤي يطجها، و مً اإلاجاػ َغ م َظا ألاضل مؿاثل؛ ؤي ظهلها َغونه و اؾخسغظها مىه 

بً مدمض :جاط الهغوؽ ،و ٖظلٚ ابً َاعؽ معجم َخُغنذ، ًىكغ ابً مىكىعلؿان الهغب ماصة ؤ.ص.ٛ، الؼبُضي مدمض 

 مٓاًِـ اللًت  ماصة ٍ.ع.م . 
ت ألاضل و الُغم في الىدى الهغبي،صاع الشغوّ، نمان،ألاعصن،ؽ 3  . 75،ص 2001، 1خؿً خؿحن اإلالخ : هكٍغ

4
 . 321ي اللؿاهُاث الهغبُت، الجؼء ألاٛو ، ص بدىر و صعاؾاث فنبض الغخمً الخاط ضالح : 
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و نلى مؿخىي الٙلمت اإلاُغصة جػاٍ بلى الٙلمت ألاضل التي  ، و بالخٓضًم و الخإزحر  ...

جٙىن بمشابت هىاة ؤو ظظع جػاٍ بلحها ؤي الٙلمت ألاضلُت مهان ظضًضة جىٓل الٙلمت 

مً ؤلاَغاص بلى الجمو و مً الخظٖحر  بلى الخإهِض،  ألاضل مشل مً الهمىم بلى الخسطُظ َو

ىاث اإلاهىىٍت بلى اإلاهنى ألاضلي ٖما َى الخاٛ مو اإلاشخٓاث .  َٖما ْض جػُِ بهؼ اللٍى

لُت ؤلاظغاثُت بدمل الص يء نلى الص يء  و ًٙىن بالهملُاث الخدٍى و بمهنى آزغ َةن الخَُغ

بًُت اٖدشاٍ الجامو الظي ًجمهها و ْض مشل ؾىاء نلى مؿخىي اللُل ؤم التراُٖب 

ه َ:  1لهظٍ الهملُاث باإلاخخالُاث الخالُت ؾِبٍى

 . مغعث بغظل عاٖب و طاَب 

 .مغعث بغظل عاٖب و طاَب 

 . مغعث بغظل عاٖب زم طاَب 

  بمجزله ؤما و بما .... (مغعث بغظل عاٖو ؤو ؾاظض( . 

  َخظٖغ ...و بما وس ي  بما يلـ َاؾخضٕع(مغعث بغظل عاٖو ال ؾاظض( .َ

و َ٘غة ألاضل و الُغم جغجبـ بُهىم الباب اعجباؾا وزُٓا ، بط ظهل الىداة ألاواثل 

و بطا وظضوا للباب نضة ؤصواث لٙل باب هدىي ؤضل ناما ًىكم قىاٍَغ بطُت نامت، 

ظهلىا مجها ؤضل جخُغم نلُه ؾاثغ ألاصواث ، ٖما ؤجها جغجبـ مً ظهت ؤزغي بالُٓاؽ 

َ. لٓانضة و الخ٘م و الهلت و الضلُلالىدى َٙان ألاضل في االظي َى نماص 

َ

 اعجبـ مُهىم الهامل في الىدى الهغبي بكاَغة ؤلانغاب ؤو باألخغي بالبيُت   : العامل

ا و الػابـ  ٗاهذ ؤم اؾمُت، َهى اإلادٕغ الخُٓٓي لهىاضَغ ُسُت للجملتَهلُت  التٖر

ُسُ ٗاث ؤلانغابُت اإلاىاؾبت لهالترجُبها و لهلْاتها و اإلادضص لىقاثُها التٖر  .ت و إلؾىاص الخغ

دب ، و التي و الهامل ًٙىن هدُجت ل ت بحن الٙلماث في التًر لهلْاث اللُكُت و اإلاهىٍى

ا،  و ًٙىن َظا الخًُحر ًدضر بمىظبها حًحر في الهلماث ؤلانغابُت التي جكهغ في ؤوازَغ

ً ازىحن  َ:2اؾخجابت إلااشٍغ

 ٖما في ْىله  خُض ًٙىن َُه ؤلانغاب زاغها للمهنى مؿلٓا ألاٛو مهىىي ؛

اءَ حهالى:} م 
 
ل ٍ  اله  اص  ب  ً  ن 

ى هللا  م 
 

ص 
 
س  ً ا  م  ه  َُ٘شِ نما ؾماٍ الىداة . )28َاؾغ  ({ب 

ا . ٗالُانلُت و اإلاُهىلُت و الهُئت و الهلت و الؼمان و الخعجب و يحَر  باإلآخط ى 

  ُب و َى الشاجو و الشاوي لُكي ًسػو َُه ؤلانغاب بلى الهلْاث اللُكُت في التٖر

ًجهىن ؤلانغاب في ألاؾماء و ألاَهاٛ بلى الجزنت اإلاشهىع نىض الىداة ؛ خُض 
                                                 

ه 1  . 430، 492: ال٘خاب ،الجؼء ألاٛو ، ص  ؾِبٍى
 .139،ص 1983، 2مدمض زحر الخلىاوي : ؤضٛى الىدى الهغبي، صاع ألاؾلس ي،ؽ 2
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ت  ٗاهذ مؿىيا ؤؾاؾُا البخٙاع هكٍغ ُسُت " هكام الجلملت " التي  الشٙلُت التٖر

و الهامل ؛ خُض ْغن الىداة ألاواثل  و الىطب و الجغ و الجؼم بلى ْغاثً الَغ

ا ن ُب ، ؾمَى ت ظمهذ َُما لُكُت مً التٖر ٗاهذ ؤشخاجا مخُْغ ىامل و لى ؤجها 

هبهض   .ؾِبٍى

َ

ت الهغبُت و ألاؾاؽ الظي  ت الىدٍى غ الىكٍغ بن الهامل ؤو الهمل الىدىي َى ظَى

ت، و الهامل َى اإلاازغ في اللُكت ألاضلُت لُكا اث اللًٍى ا نً الىكٍغ و مهنى، و ٗل  ًمحَز

ا ، و َى  مخإزغ به َى اإلاهمٛى مشل ظمُو ألاَهاٛ و ما ًٓىم مٓامها و الىىاسخ و يحَر

ت بنغابُت جكهغ في ؤوازغ الٙلم، و ٖظلٚ ٗل حًحر ًدضر في اإلابنى، و  اإلاؿاوٛ نً ٗل خٖغ

ُب ، و َما ًمشلن مها ـــ ـــ ٗل واخض مجها ؤي الهامل و اإلاهمٛى له عجسخه الخاضت في التٖر

اغُاث ـــــ ػوظا مغجبا ؤو زىاثُت مغجبت  َ .couple ordonné 1بلًت الٍغ

واخضة هي  2َبيُت الجملت في الهغبُت جىؿلٔ مً البيُت اإلاجغصة ،ؤؾاؾها هىاة خملُت

اصة ، ًمً٘ ؤن جُغم نلحها ػواثض جخطضع الخمل الىىوي للجملت، ألاضل  ا مً ؤي ٍػ لخلَى

ٗالخإزحر في ؤوازغ الٙلم . حًحَر ُب و جازغ َُه  َاللُل و اإلاهنى و جخد٘م في بُٓت نىاضغ التٖر

ٗاآلحي اغُت جلخظ مُهىم الهامل و هي  َ: 3و لٓض ْضم الخاط ضالح مهاصلت ٍع

                     َ

َ

َر ±{2ََم ± )1م      م (}ََ  

َ

َ

،       : ًغبـ اإلاهمٛى  1خُض م : نامل ، مَ ألاٛو بهامله عبـ جبهُت، اإلاهمٛى ألاٛو

: بشاعة بلى جىاظض  ±اإلاهمٛى الشاوي ،  2؛ خُض ال ًمً٘ للمهمٛى الخٓضم نلى نامله ، م بالهامل 

ت ألاؾاؾُ َرر : نىطغ يحر ؤؾاس ي ؤو الخاهت اإلاسططت للهىاضغ يحؤو نضمه، الهامل الشاوي 

َو ًمً٘ ؤن وشغح اإلاهاصلت بالجضٛو الخالي : نً ؤلاؾىاص، الؼاثضة

َ

َ

                                                 
،نبض الغخمً الخاط ضالح : بدىر و صعاؾاث في اللؿاهُاث الهغبُت، 1  . 223ص  الجؼء ألاٛو
ت الىدى الىقُُي اؾخهاٍع ًخي بهُؿِشهَظا مطؿلح مؿخمض مً  2 لشغح مُهىم الهامل ، ًىكغ بالخُطُل: ًخي بهُؿِش :  كٍغ

ت الخلُلُت .   الُ٘اًت الهلمُت و الخهلُمُت للىكٍغ
3

، نبض الغخمً الخاط ضالح : بدىر و صعاؾاث في اللؿاهُاث الهغبُت،   . 224ص  الجؼء ألاٛو
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َ

Øَ

َبن

َٗان

َخؿسذ

ضا َؤنلمذ ٍػ

َ

َالجى

َالجى

َالجى

َالجى

َالجى

َياثم

َياثم

َياثما

َياثما

َياثما

1َ2َ3َ

 جحلُل الجذٌو :

ُبا له جإزحر نلى بُٓت نىاضغ ؤو مٙىهاث  الهمىص ألاٛو مً الجضٛو ٗلمت ؤو لُكت ؤو جٖغ

ُب في الهمىصًً الشاوي و الشالض، و لظلٚ ؾمي نامل ، لظا َةن الهىطغ  اإلاىظىص في الهمىص  التٖر

هَهى نىض بداٛ نلى نامله، الشاوي ال ًمً٘ ؤن ًٓضم  ، و ًٙىن مو 1اإلاهمٛى ألاٛو م  ؾِبٍى

اإلاىظىص في الهمىص الشالض  2ه ػوظا مغجبا ٖما ؤشغث بلى طلٚ ؾلُا ، ؤما اإلاهمٛى الشاوي م نامل

َُمً٘ ؤن ًخٓضم  نلى الهىاضغ ، و ْض ًسلى مىغو الهامل مً ؤي نىطغ ملُؼف ٖما جمشله 

ٖما َى الخاٛ في الجملت اإلادٓٓت ، نلمت الشًىع ٖما ًؿلٔ نلحها البهؼ  Øالهلمت الهضمُت 

في بضاًت الجضٛو " الجى ياثم "، و َى ما ؤؾلٔ نلُه الىداة ألاواثل باالبخضاء ، ؤي نضم جبهُت 

ٗان " ٖما في الجملت  ُب ألي نىطغ ؾابٔ نلُه، و ْض ًٙىن الهامل ٗلمت واخضة مشل " بن ،  التٖر

ٗان اإلادٓٓت  با  لمشْض ًٙىن لُكت  َوالجى ياثما "، " بن الجى ياثم " ؤو "  " خؿسذ" ؤو مٖغ

ضا " .بإٖ َ مله مشل " ؤنلمذ ٍػ

بطن و ٖما ؤشغث ؾابٓا َةن صوع الهامل ال ًٓخطغ نلى الهلماث ؤلانغابُت َٓـ، بل 

ًخجلى ؤًػا في الهلْاث التي جغبـ بحن مٙىهاث ؤو نىاضغ الجملت ، و َى هىنان خؿب الٓضماء: 

خه ؾلُا ، و مً زلٛ َظًً الىىنحن مً الهلْاث " البىاء و عبـ بىاء و عبـ وضل و َى ما وضخ

ٔ الدشابٚ ؤو الخ٘غاع ؤو الخطمً ؛ خُض ًخم  و بنى و جغاُٖب ٖشحرة نً ؾٍغ الىضل " ًخم جَُغ

جىؾُو البيُت بما باإلؾالت نلى زـ مؿخُٓم مشل نؿِ البُان ؤو نؿِ اليؿٔ ؤو البضٛ ؤو 

ُض، و بما باإلؾالت الخػمىُت بخ٘ ٗاملت في مىاغو "م" غاع  ؤو الخٖى اؾدبضاٛ نباعاث ؤو جغاُٖب 

، و بخىؾُو هىاة الجملت ألاضلُت جيخٓل الجملت مً السؿاؾت بلى ؤو"م" ؤو"ر" ؤو َحها ظمُها 

َ. 1الخهُٓض

َ

َ

                                                 
 166. 224، 223نبض الغخمً الدج ضالح : اإلاغظو الؿابٔ، ص  1
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اث ؤزغي بما بةصزاٛ نىامل حًحر بيُت الجملت و حًحر وقاثُها  و مؿخٍى و ًمً٘ جَُغ

ٗاتها ؤلانغابُت ، مشاٛ طلٚ حًيي وقُُت اإلابخضؤ و الخبر بلى مُهىلحن ٖما في ظملت "  ُسُت و خغ التٖر

ل وقُُت اإلاُهٛى بلى مبخضؤ بىٓله مً مٙاهه ألاضلي بلى مىغو  خؿسذ الجى ياثما " ؤو جدٍى

ض " َإضبذ "زالضا" مُهىاَل الطضَع ض زالضا "َخخدٛى بلى " زالضا ْابله ٍػ  ٖما في ظملت " ْابل ٍػ

ُبي آزغ ؤنلى  و َى به لهامل مدظٍو ،َى َهل مدظٍو ًُؿٍغ اإلاظٗىع ؤو  في مؿخىي جٖغ

ض و في َظا الؿُاّ جخًحر َُه و قُُخه مً مُهٛى بلى مبخضؤ  الخصذًش مؿخىي  : زالض ْابله ٍػ

، و هي  )م:الهامل و م:اإلاهمٛى و ر:الهىطغ يحر ألاؾاس ي (صواث التي جضزل نلى جىضعط غمً ألَا

ألاصواث التي لها خٔ الطضاعة " اإلاؿماة بدغوٍ الابخضاء" ، َهي نىامل جىظض في مؿخىي ؤنلى 

ا نلى ٗل ما ًىظض جدتها و الًٙىَن لها بالػغوعة جإزحر بنغابي نلى ما جضزل نلُه ، مً  جازغ مهىٍى

ُض و الشغؽ . َطلٚ خغوٍ الاؾخُهام و الاؾخُخاح و الخٖى

ت الخلُلُت ؤهه َىإ هىنان: ما ؤزغ   وزلضت الٓٛى َُما ًسظ مُهىم الهامل في الىكٍغ

ٗالىىاسخ و ألاَهاٛ ، و ما ؤزغ صاللُا و ٌؿمى مؿخىي الخطضًغ و ًٙىن نلى زل ا  َزت ؤشٙاٛ :  هدٍى

  نلمت نضمُت ًغمؼ لها بغمؼ اإلاجمىنت الخالُت و حؿمى في الىدى الابخضاء و هي

ُب ؤلاؾىاصي الاؾمي . ت يحر قاَغة، و مازغة في التٖر  مهىٍى

 . ٛٗاألَها  اللُكت اإلاُغصة و لها زاضُت الاؾخٓلٛ في التراُٖب 

 . ُب الجملي و ٌشمل ألاَهاٛ التي جىطب مُهىلحن  التٖر

ً مً شإع الخاط ضالح مُهىم الهامل في  جبٓى ؤلاشاعة َٓـ بلى ؤهه ًىظض مً اإلاهاضٍغ

ت نً  الىدى الهغبي و الظًً ؤْغوا بغقي اإلاىهج الهملي ألواثل الىداة في جُؿحر الكىاَغ الىدٍى

ٔ الهامل و ؤطٖغ نلى ؾسُل اإلاشاٛ َسغ الضًً ْباوة الظي ٌهٍغ الهامل بإهه "اللُل اإلاؿسب  ؾٍغ

و ٖظلٚ نلي ؤبى اإلاٙاعم الظي ، 1هدُجت حهلٓه بما َى مهغب لُكا ؤو جٓضًغا ؤو مدل "  لإلنغاب

ا بما ًٓطض بها مً مهنى، و اَترع َظا  ٌهخبر ؤن حًحر ؤوازغ الٙلماث ًغجبـ اعجباؾا نػٍى

َالاعجباؽ وظىص زلزت ؤؾغاٍ : الهامل و َى اإلاازغ ألاؾاس ي ؤو اإلاًحر، و اإلاهمٛى و َى اإلاخًحر، 

ت اإلاخًحرة في اللُل ؤو الخٓضًغ ،و التي حهخبر عمؼا ٌهبر نً نمل الهامل  و بهما وظب . 2و الخٖغ

ت الهامل و  ت الخلُلُت الخضًشت َى صْت الُ٘غة ألاضُلت لىكٍغ بنؼاء الُػل لطاخب الىكٍغ

ضًت للجملت الُهلُت و الاؾمُت في  اغُت خضًشت ججهل مً الطُايت الخجٍغ ٓت ٍع ضُايتها بؿٍغ

َب واخض ؾماٍ اإلاشاٛ الظي ًم٘ىىا مً ضُايت نضص الجهاجي مً الجمل . ْال

ََ

                                                 
ت الاْخػاء، صاع الُ٘غ ،صمشٔ، ؽ َسغ الضًً ْباوة 1  . 83،ص 2003، 1: مشٙلت الهامل الىدىي و هكٍغ
ب ،ألاعصن،صؽ، 2  . 217، ص 2007نلي ؤبى اإلاٙاعم : مٓىماث الجملت الهغبُت ، صاع الًٍغ
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ت الخلُلُت مشل مُهىم الاهُطاٛ و الابخضاء، و ؤزغي نلى ؤهه جىظض مُاَُم  للىكٍغ

ا مما ًدخاط صعاؾت مؿخٓلت  ت و الٙلم و ؤبيُت ال٘لم و يحَر اللُكت و الٙلمت، و اإلاىغو، و الخٖغ

و الشغح و الخُؿحر و الخهلُل و الخمشُل و اإلآاعهت، و ال ًسخلِ ازىان  بظاتها جُُه خٓه في الىضِ

ؤضُلت حهبر بضْت و وغىح و ضغامت نً مُاَُم زلُلُت ؤضُلت و جدُـ بها نلى ؤجها مطؿلخاث 

ت  ِ بىشخضان نلى ضاخب َظٍ الىكٍغ بخاؾت ظامهت ما وهت ، و في َظا الطضص ًشني بالشٍغ

ػ ؤضالت اللؿاهُاث الخلُلُت مً زلٛ ؤضالت الخؿاب اللؿاوي الخضًشت َُٓٛى : " و َ٘ظا جبر

نىض ألاؾخاط نبض الغخمً الخاط ضالح الظي ؤؾـ ؤبدازه اللؿاهُت اإلاسخلُت نلى اإلاُاَُم 

ت الهغبُت ألاضُلت ، و نمل بظلٚ نلى جإضُل اإلاطؿلح التراسي بمٓاعهخه بًحٍر مً اإلاُاَُم  اللًٍى

َ.1ثجه و جبحن هجانخه " اللؿاهُت الًغبُت و ازخباع هخا

َ

ت الخلُلُت في حعلُمُت اللغت العشبُت 3.8  : اظدثماس الىغٍش

 َ ـ اللًت الهغبُت خلٓت مً خلٓاث البدض اللًىي  لٓض نض  الخاط ضالح مش٘لث جضَع

ض مً ؤعبهحن ؾىت  وزُٓا  جبـ اعجباؾاَغ، َخهلُمُت اللًت الهغبُت جالظي بظٛ َحها ظهىصٍ ألٍػ

ت مً ظهت ؤن ؤي ججضًض و ْض وضح و باللؿاهُاث الخؿبُُٓت مً ظهت ؤزغي،  باللؿاهُاث الىكٍغ

لًىي ًٓخط ي ججضًضا شامل ألن اؾخجابت اللًت الهغبُت إلاا ًٓخػُه َظا الؼمً مً مخًحراث ال 

ؾلىب ٍت بلى الهالم و ججضًضا في ؤبل ًخؿلب ججضًضا في الغَئ ًُُ٘ه بغاَت عضُض لًىي ؤو خظَه،

ؾىت لُهم ما ًٓىله  40و في َظا الشإن ًٓٛى :" بن الجهىص التي بظلىاَا مىظ ؤٖثر مً الخُ٘حر . 

الخلُل و ؤجبانه ْض ؤصجىا بلى الخ٘م بإن ؤٖثر ما ؤبضنه َاالء الهلماء ْض ازخُى و اؾخًلٔ َهمه 

طحر بلُه نلى اإلادضزحن ، و ؤن زؿىعة َظا الترار الخلُلي ؤنكم هي نلى ْضع زؿىعة ما ؾُ

ً ٖما َى الخاٛ في  مؿخىاها الهلمي و اججاَىا الُ٘غي . َةما ؤن هبٓى نالت نلى جغار اإلاخإزٍغ

ذ الخاغغ و ٌؿخمغ ججاَلىا للىداة ألاولحن بل وظهلىا اإلاؿبٔ إلاُاَُمهم و مىهجُتهم مو  الْى

ً َٓـ بل ؤًػا إلاا ًٓىله اللؿاهُىن الًغبُىَن بضون ؤي  الخٓلُض ألانمى ال لهاالء اإلاخإزٍغ

مُت الهلمُت بحن ٗل َظٍ الاججاَاث بٓطض الىضٛى بلى  جمدُظ و بما ؤن هداٛو اإلآاعهت الخٍٓى

َ.2مُاَُم صُْٓت ؤضُلت طاث هجانت ٖبحرة في اإلاُضان الهلمي و الخ٘ىىلىجي "

لٓٛى الخاط ضالح ًدُل ال مدالت بلى الدؿاٛئ الخالي:  ابن جدبها اؾخٓغاثُا و جإمل خطَُُ

ت الخلُلُت ُٖاًت جؿبُٓت ؤو مغاؾُت ؟ و َل ًمً٘ ؤن هترظم َظٍ الُ٘اًت َهلُا نلى  َل للىكٍغ

ت؟.ؤعع الىاْو؟ و  َفي ؤي مجاٛ ًمً٘ ؤن وؿدشمغ مُاَُم َظٍ الىكٍغ

                                                 
ِ بىشخضان: ؤضالت الخؿاب في اللؿاهُاث الخلُلُت الخضًشت ، ص  1  . 6الشٍغ
 . 53صعاؾاث في اللؿاهُاث الهغبُت، الجؼء الشاوي ، ص نبض الغخمً الخاط ضالح: بدىر و  2
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غاؾُت بإجها جخهلٔ و ًجُب ًخي بهُؿِش نلى َظٍ الدؿائالث خُىما ٌهٍغ الُ٘اًت اإلاَ

ٗاهذ مدل ْغاءة َاخطت و صعاؾت  ت الخلُلت التي  بإَٙاع  و جطىعاث و مُاَُم مطؿلخاث الىكٍغ

ت ضخمت ٖمشغوم  و لًٍى مخهمٓت مىؾهت، ؤؾُغث نً جؿبُٓاث مخهضصة، ججؿضث في مشاَع

ت و الغضُض اللًىي ألاؾاس ي بلى ظاهب جلٚ ألابدار التي ؤظغتها َّغ بدض  الظزحرة اللًٍى

ٗاصًمُت مؿذ مجاالث مخهضصة ٖمجاٛ اإلاهالجت آلالُت  مخسططت، و صعاؾاث نلمُت و ؤ

زم ًؿغح الدؿاٛئ آلاحي : َل .  1للىطىص و الترظمت آلالُت و ؤمغاع ال٘لم و حهلُمُت اللًاث

ت الخلُلُت  ًمً٘ ؤن هخدضر نً صًضاٖخُٙا زلُلُت خضًشت جخدٛى بمىظبها بهؼ مُاَُم الىكٍغ

ا نلى  ُضايىظُتب جؿبُٓاثبلى  ت ، ًكهغ ؤزَغ ً٘دؿب مً زللها اإلاخهلمىن مهغاث ؤو ُٖاءاث لًٍى

َ.؟ؤلؿىتهم في مداصزاتهم و ْغاءاتهم و ٖخاباتهم

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

                                                 
ت الخلُلُت ،ص  1  . 86ًخي بهُؿِش : الُ٘اًت الهلمُت و الخهلُمُت للىكٍغ
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ت هي الىٓل  نلى ؤنَ ت بلى جؿبُٓاث جغبٍى ٓها ًخم جغظمت مُاَُم الىكٍغ آلالُت التي نً ؾٍغ

ؤهه ًمً٘ ؤن  مغاخلها ؾابٓا، َٓـ بٓي ؤن ؤشحر بلى و ْض جدضزذ نجها  و نًالضًضاٖخُٙي ، 

ت في مجالحن : اإلاجاٛ ألاٛو َى بنضاص مىاهج اللًت الهغبُت. ؤما اإلاجاٛ الشاوي َهى  وؿدشمغ الىكٍغ

اث اللًت الهغبُت مشل ألاضىاث و الطٍغ و الىدى ... و اإلاسؿـ الخالي  حهلُمُت وشاؾاث ؤو مؿخٍى

ٓت :  َ ًىضح َظٍ الؿٍغ

ََ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ
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َ

َ

َ

َ

َ

 

ت  في َظٍ اإلاغخلت وؿدشمغ مُاَُم الىكٍغ
 الخلُلُت في بنضاص اإلاىاهج الضعاؾُت

ت الخلُلُت  مُاَُم الىكٍغ

ت الهلمُت  اإلاُاَُم حؿلتزم عمؼ اإلاهَغ

ٔ الىٓل الضًضاٖخُٙي  نً ؾٍغ

ؿها ت الىاظب جضَع  مغخلت اإلاهَغ

 مجاٛ بنضاص اإلاىاهج 

 و طلٚ بمغاناة الٓػاًا الخالُت

 أولوية المنطوق على المكتوب 

 تحقيق الوظيفة األساسية للغة العربية. 

 مراعاة االستمال الطبيعي للغة 

 .)التعبير اإلجاللي،التعبير االسترسالي(

. تحقيق مبدأ الشمولية 

 مراعاة الجانب البراغماتي في تعليم

 اللغة العربية.

 ًٓىم بهظٍ الهملُت واغهىا اإلاىاهج الضعاؾُت

ت اإلاخضاولت في الٓؿم  مغخلت اإلاهَغ

ت الىاظب  حشخٔ مً اإلاهَغ

ؿهاج  )اإلادخىَي(ضَع

ت  ل بهؼ مُاَُم الىكٍغ جخجلى في جدٍى

ت مخضاولت في الٓؿم  الخلُلُت بلى مهَغ

 ٖمُهىم الُٓاؽ
 و مُهىم الىغو 

 و الاؾخهماٛ
 اإلاشاٛ

ً ؤلاهخاظُت   ٖما ًجب اؾخسضام الخماٍع

 )الىدى الىقُُي(ؤلابضانُت و عبـ الىدى بالبليت  َو

ٌؿهغ نلى جؿبُٓها اإلاهلمىن في الٓؿم باؾدىاصَم للمىاهج اإلاضعؾُت ، زم 
 ًخمشلها اإلاخهلمىَن

ت الخلُلُت و جشحمتها إلى جطبُلاث جشبىٍتامخطط ًمثل هُفُت اظدثم  س الىغٍش
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ت الخلُلُت في مجاٌ إعذاد مىاهج 1.3.8  :حعلُم اللغت العشبُت اظدثماس الىغٍش

ؤن حهلُم اللًاث و هجانت الخهلُم و ال ؾُما باليؿبت للًت الهغبُت َى ؤمغ ًغي الخاط ضالح 

ا َاجه ظض زؿحر ًغظو ، و جىدطغ ؤَمُتها في نضم اؾخجابت الٓػُت  لخؿىعة اإلاشاٗل التي جشحَر

ض1ا ًخؿلبه اؾخهماٛ اللًت الؿبُعياإلاىاهج الخهلُمُت إلا بنضاص مىاهج نلى ؤن  ، لظا َةهه ًٖا

ٔ ؤؾـ نلمُتًجب ؤن ًٙىن حهلُمُت اللًت الهغبُت  في  ما إلاؿخه  َظابُضايىظُت خضًشت، و  َو

اللؿاهُاث الخؿبُُٓت ، اللؿاهُاث ،  (ْض ؤشاع بلى زلزُت َامت مً مداغغاجه و ٖخاباجه،و  ضًالهض

ٓها ًمً٘ الخمُحز بحن ما َى عاظو بلى اللؿاهُاث الخؿبُُٓت  )الخهلُمُت و ما َى ٖةظغاء ،و نً ؾٍغ

ت اإلاضعؾت ، و بحن ما َى عاظو بلى نلم عاظو  ٗالبدض في ؾبُهت اإلااصة اللًٍى بلى اللؿاهُاث 

ت، ـ الخاص باللًاث و قىاَغ اٖدؿاب اإلال٘ت اللًٍى و َى البدض في مىهجُت حهلُم اللًاث الخضَع

َبني َظاالخمُحز نلى ؾاالحن مهمحن : ماطا ًجب ؤن وهلم مً اللًت ؟ و ُِٖ وهلم اللًت؟  و ْض

نلُه َةن " الاؾخهماٛ الُهلي للًت في ظمُو ألاخىاٛ الخؿابُت  .و2و َما خٓا شِئان مسخلُان

مىهج التي حؿخلؼمها الخُاة الُىمُت َى الظي ًيبغي ؤن ًٙىن اإلآُاؽ ألاٛو و ألاؾاس ي في بىاء ٗل 

َبحن ألاؾـ التي ًجب ؤن جبنى نلحها اإلاىاهج الضعاؾُت ما ًلي : حهلُمي " ،و مً

َ

  :ت ْضًما أولىٍت املىطىق على املىخىب َو َى مبضؤ ؤؾاس ي ؤْغجه الضعاؾاث اللًٍى

غ َغم نىه،  َو خضًشا،و اإلاىؿّى نىض الخاط ضالح َى ألاضل ؤما اإلا٘خىب ؤو الخدٍغ

تها و جماؾها مو الخُاة الؿبُهُت، و مغاناة َظا اإلابضؤ في مىاه جىا ٌهُض للًت الهغبُت خٍُى

بجهلها لًت ضالخت للخهبحر  نً ظمُو ؤخىاٛ الخؿاب، و ًسلطها مً اللًت اإلاطىىنت 

ََاإلاىؿّى خطغتها في اللًت ألاصبُت اإلادػت ،ًٓٛى الخاط ضالح : " ؤو اإلا٘خىبت التي 

للًت الخُت ؤوال و آزغا و ال ًٓخطغ ؤبضا نلى  و بالخالي اإلاؿمىم َى الظي ًغظو بلُه اإلاخهلم

 َاالؾخهماٛ الؿبُعي للًت ٌهخمض نلى ْبل ٗل ش يء نلىما ًٓغؤٍ مً الىطىص اإلادغعة .

، َةطا اٖخُى َُه نلى الجاهب ال٘خابي َٓـ ؤو ْل هطِبه في الخهلُم َةن  املشافهت

اْترح الخاط و ْض  . 3الؿالب ؾُػؿغ بهض جسغظه ؤن ًساؾب الىاؽ بلًت مطؿىهت"

ضالح ؤن ًضعط في اإلاىاهج ألاصاء الطىحي ٖضعؽ مؿخٓل و ٌهخمض في طلٚ نلى ألاوضاٍ 

ما، و  ِ و ؤلاصيام و يحَر ٗالْى الهلمُت إلاساعط الخغوٍ و الكىاَغ الطىجُت الهغبُت نامت 

ل بلى ٖظا نلى ؤصاء الىظ الٓغآوي في ال٘خب الٓضًمت التي قهغث  في الهطىع ألاولى. و جٗى

  .4ثىا في الطىجُاث اإلالمحن بالترار الهغبي اللًىي صعاؾت واَُت خٛى َظا اإلاىغىم نلما
                                                 

،نبض الغخمً الخاط ضالح : بدىر و صعاؾاث في اللؿاهُاث الهغبُت، 1  . 174ص  الجؼء ألاٛو
 . 192، صاإلاغظو هُؿهنبض الغخمً الخاط ضالح :  2
 . 176نبض الغخمً الخاط ضالح : اإلاغظو هُؿه، ص  3
 . 188نبض الغخمً الخاط ضالح:  اإلاغظو الؿابٔ ، ص  4
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 :ًغجبـ َظا اإلابضؤ اعجباؾا وزُٓا باإلابضؤ ألاٛو ، و نلى  مشاعاة الاظخعماٌ الطبُعي للغت

واغعي مىاهج حهلُمُت اللًت الهغبُت مغاناجه بضْت و بخٙام، و َى ؤن للًت مؿخىٍحن مً 

الخهبحر حهاٌشا ظىبا بلى ظىب ػمً الُطاخت اللًىٍت الٓضًمت و خُكا للًت الهغبُت 

تها و مغوهتها و جماؾها مو الخُاة الؿبُهُت ، و َظان اإلاؿخىٍان َما : مؿخىي  خٍُى

، و ًؿلٔ  و مؿخىي الاؾخهماٛ ؤو الخهبحر الاؾترؾاليالاؾخهماٛ ؤو الخهبحر ؤلاظللي للًت 

نلى الخهبحر ؤلاظللي بالترجُلي ؤًػا و َى خالت جكهغ َحها نىاًت مخٙلم اللًت بخدُٓٔ آصاء 

حها خغمت اإلآام ، و ًخجلى لًىي مهحن ،َُلجإ بلى ازخُاع ألالُاف و ألاؾالُب التي جٓخػ

ََظا اإلاؿخىي بىغىح في الخؿب الضًيُت و في ؤلاطانت والخلُؼة  و مداغغاث ألاؾاجظة ، 

ؤما مؿخىي الخهبحر الاؾترؾالي و َظا اإلاؿخىي مً الخهبحر ًؿلٔ نلُه خالت الاهٓباع .

ي زاعط َهى ًجَغالظي ال ًدطل بال في مىاغو ألاوـ و الاؾترزاء ، الهُىَي َهى الخهبحَر

َؾُاْاث و مٓاماث الخغمت و ؤلاظلٛ، ٖسؿاب ألابىاء و الؼوظت في اإلاجٛز و ألاضضْاء، 

َو الخظٍ و ؤلاصيام و الخٓضًم و الخإزحر  و جخمحز َظٍ اإلاىاِْ ب٘ثرة الازتزاٛ و الخسُِ

و َى مىظىص في لًت جساؾبىا الُىمي ؤو ما وؿمحها بلهجخىا الهغبُت و ٖثرة ؤلاغماع، 

بصعاظه في مو وظىص َّغ بُجها و بحن الُطخى ، و ًىاصي الخاط ضالح بػغوعة اإلادلُت 

ت ختى ٌؿهل نلى اإلاخهلمحن  مىاهجىا الخهلُمُت و اؾخسضام الىؾاثل الؿمهُت البطٍغ

ظىصٍ آلان لُٓام الهامُاث َهظ اإلاؿخىي مً الخهبحر ال ؾسُل بلى َواٖدؿابه ، َُٓٛى : " 

لى ؤخُاٍ اإلاشُٓىن و ؤوهشٍى ، و ًمً٘ ؤن ًدطل طلٚ بةصزاٛ  مٓامه ٖما ْلىا. و ًاخبظا

و ٖىا هىص ؤًػا لى نضص مً ْىانضٍ في اإلاىاهج ، و زطىضا في ُُُٖت ألاصاء الطىحي، 

ىهُت و بهؼ ألاَلم الىاؾٓت بالهغبُت الُطخى  انخمض في اؾخهماله في اإلاؿلؿلث الخلٍُؼ

ي الظي ٌؿخلؼم ٖثرة الخسُُِ، و ًيبغي و الؾُما في الخمشل لخاالث الخؿاب الاؾخئىاس 

ً اإلاهلمحن " ً اإلاهلمحن نلى خُٓٓت ؤن . 1ؤًػا الىكغ بلى جٍٙى نلى ؤن ٌهخمض في جٍٙى

ٗان ًخساؾب بها الهغب ػمان الُطاخت الؿلُُٓت  في بُىتهم و في الهغبُت الُطخى التي 

الخُت و الخبظٛ  مٓام ؤوؿهم ، و لِؿذ التي ًدشضّ بها اإلامشلىن في ؤًامىا َظٍ مً خُض

ٗاث َطُذ  و الاؾترؾاٛ، َُجب ؤن ًيبه اإلاهلم نلى ؤ، جسُُِ الهمؼة مشل و بزُاء الخغ

ت و ٗىن الُطُذ َض اٖدؿب الهغبُت ؤًػا . حن هي الؿلمت اللًٍى َالُطاخت نىض اللًٍى

ت و لم ًخإزغ بلًت ؤزغي، و َى زلٍ لُهىم الُطاخت مً مدُؿه الُطُذ بُُُ٘ت نُ ٍى

 يُحن .نىض البَل
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مما ؾبٔ ًمً٘ الٓٛى بن حهلم اللًت خؿب نبض الغخمً الخاط ضالح ال بض ؤن 

ٌؿخجُب إلاا ؾُدخاظه اإلاخهلم للخهبحر نً ٗل ما ًسخلج في هُؿه و ًضوع في طَىه و ما 

َ. 1ً٘ىه مً يغع ، َاللًت وغهذ للخبلٌُ و الاجطاٛ ْبل ٗل ش يء

 

  : وضِ نلمي اإلاىاهج الخهلُمُت لخدُٓٓه نلى ًجب ؤن حؿدىض  جحلُم مبذأ الشمىلُت

الغاًَ و ُُُٖت اؾخسضامها في ظمُو الخاالث ، ؾىاء بظللُا شامل لىغو اللًت الهغبُت 

ًجهل اللًت الهغبُت هي ألاصاة اإلآلى لخدلُل الىاْو ؤم اؾترؾالُا، نلى ؤن َظا الىضِ 

طلٚ باؾخهماٛ اللًت في  لِؿمذمً ظهت و ؤجها ألاصاة ألاؾاؾُت للخبلٌُ مً ظهت ؤزغي، 

ت اللًت الهغبُت و بٓاء  الهلىم و الخٓىُاث و في ظمُو اإلاجاالث . َظا ًػمً اؾخمغاٍع

حزة الخهلُم في زبىتها في الهغبُت الُطخى و في اشترإ اؾخهمالها، و  ُٖاجها، و ًجهلها ٖع

ؼ الخاط ضالح نلى َظا اإلابضؤ  ألجها ْػُت مهمت لى انخض بها الخهلُم  لهظا الؿسب ٖع

 الهغبي ألنؿذ هخاثج ُْمت .

ال٘شحر مً اإلاشُٓحن ٌهخٓضون  الهغبُت ٖما ًغي الخاط ضالح ظهلضم وضِ شامل للًت نبن 

ٗان الهغب ٌؿخهملىجها في ػمان  زؿإ ؤن ما ًخهلمه جلمُظ الُىم في اإلاضاعؽ هي الهغبُت التي 

حن الٓاثلت بإن الُطخى لًت ؤصبُت  م زؿحر َخسىىا بظلٚ َ٘غة اإلاؿدشْغ الُطاخت ، و َى َو

ت ؤن ألاصاء الهغبي واخض ًى دطغ في الترجُل و الاهٓباع ، مخىاؾحن ألاصاءاث اإلاخىىنت للًت مشتٖر

غ و الترجُل، و َى ما ًجب اؾخًلله ظُضا في حهلُم اللًت الهغبُت. َٗالخضع و الخضٍو

 

   ًجب بنضاص  :)الشصُذ الىعُفي(مشاعاة الجاهب الىفعي في حعلُم اللغت العشبُت

اث الخهلُم ال مً باب الخشى ب٘ثرة ألالُاف و اإلاغاصَاث  الغضُض اللًىي في ظمُو مؿخٍى

ت بما    ، بل إلاا ًدخاط بلُه اإلاخهلمىن مً مُغصاث و جغاُٖب مغآَت للمُاَُم الخػاٍع

َل ًٓضم للمخهلم ٗل شاعصة و واعصة في ًىاؾب الخهبحر نما ًسخلج في هُىؽ الخلمُظ ،

لهغبُت، َلِـ ٗل ماَحها ضالخا للخهلُم ، و ؤهه ٗلما ػاص نلم اإلاخهلم باللًت و اللًت ا

ؤوغانها ًُُضٍ َهظٍ َ٘غة زاؾئت ًُىضَا الىاْو، َٓض زسذ ؤن اإلاخٙلم الهاصي للًت ال 

ؤلُحن و زمؿماثت ، ٖما ؤن جغاُٖبه ألاؾاؾُت مدضوصة، و بالخالي ٌؿخهمل في مساؾباجه 

ًت الهغبُت باإلاُغصاث و التراُٖب يحر الىقُُُت ًىافي ما َةن شخً طاٖغة مخهلم الل

و الًغع مً الغضُض الىقُُي خؿب الخاط  2ًخؿلبه الخؿاب الؿبُعي بهخاظا و َهما

ض الغضُض اللًىي ال ظي ً٘دؿبه الؿُل نلى ما ًدخاط بلُه و نلى ما ضالح َى " ؤال ًٍؼ
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طلٚ في الىْذ هُؿه. َهى ًٓضع  نلى بصعاٖه في ؾً مهُىت مً نمٍغ و ؤال ًىٓظ نً 

و نلُه َالغضُض الىقُُي . 1الٓضع ألامشل . ؤْص ى ما ًمً٘ جمشله و ؤصوى ما ًدخاط ؤلُه " 

َى الٓضع اإلاشتٕر مً اللًت الظي ً٘ثر صوعاهه نلى ؤلؿىت الىاشئت في َترة صعاؾُت 

مهُىت؛ بدُض ًٙىن مىاؾبا لؿجهم و مؿخىاَم الهٓلي و اخخُاظاتهم مً ألالُاف و 

ض نلى طلٚ َُطحر نىضَم خشىا ًػغ ؤٖثر مما ًىُو .ا  لهباعاث و التراُٖب، ال ًٍؼ

ت الخلُلُت في  3.2.8  :حعلُم هحى اللغت العشبُتاظدثماس الىغٍش

 وحىب الخفشكت  بين الىحى العلمي و الىحى الخعلُمي :  1.3.2.8

هالىدى الهلمي َى ما ظاء به الخلُل و مً بهضٍ  ت نلمُت مهمتها ألاولى  ؾِبٍى ، َهى هكٍغ

وضِ و جُؿحر اليؿٔ الهام للًت الهغبُت مً زلٛ ظهاػ مطؿلخي مُاَُمي ًػبـ اإلاباصت 

الهامت و ؤخٙامها و الٓىاهحن التي جسػو لها زطاثظ اللًت الهغبُت و َظا ما ْام به ضاخب 

مهاعة اإلاهلم بالضعظت ألاولت ، الىكُت الخلُلُت الخضًشت ، و ؤما الىدى الخهلُمي َهى هدى ًخهلٔ ب

ٔ الىٔ الضًضاٖخُٙي ت نً ؾٍغ ، و  َمهمخه بُضايىظُت جىدطغ في جىقُِ اإلاُاَُم الىدٍى

ت مدضصة ، حًؿي اخخُاظاث َئاث مهُىت  الًغع مىه جدُٓٔ ؤَضاٍ و ُٖاءاث ؤو مهاعاث لًٍى

ٔ بةناصة و لٓض ؤٖض الخاط ضالح نلى غغوعة  َفي مغاخل صعاؾُت مدضصة مً اإلاخهلمحن  ظا الخٍُغ

ـ اللًت الهغبُت َٓاٛ : " و نلى َظا ألاؾاؽ وهخٓض ؤن الٓىانض  الىكغ في اإلاىاهج اإلاهخمضة لخضَع

التي ًيبغي ؤن جضعط في اإلاىاهج في خاظت مؿِؿت بلى ؤن ٌهاص َحها الىكغ في غىء ما ؤزسخه نلمائها 

الهلىم اللؿاهُت الخضًشت في ؤعقى ضىعَا مً جلٚ التي جخُٔ بلى خض ما مو  و ما جخؿلبهألاولىن 

َ . 2جطىع ؤولئٚ الهلماء"

َ

غ الىحى : 2.3.2.8  أهمُت زىائُت ألاصل و الفشع في جذَس

ـ الىدى  في ْضعة اإلاخهلم نلى بْامت الىماطط ج٘مً ؤَمُت َظٍ الشىاثُت َُما ًسظ جضَع

ٔ الخٓابل ب اث ألاؾاؾُت للًت نً ؾٍغ حن ألاضٛى و الُغوم، و ًٙىن َظا الخٓابل في ظمُو مؿخٍى

ُب و ما بهض الطضاعة ، و بالخالي َهي  الىكام اللًىي: اللُكت الاؾمُت ، اللُكت الُهلُت، التٖر

حؿخضعي بالػغوعة مُاَُم ؤزغي لطُٓت بهظًً اإلاُهىمحن و ْض طٖغتها ؾلُا و هي اللُكت و 

ت الخلُلُتالاهُطاٛ و الابخضاءو الهامل و ا ا مما ؤبضنذ َُه الىكٍغ ل و يحَر ، و لٓض جُؿً  لخدٍى

ـ الىدى بطُت  الخاط ضالح بلى ؤَمُت ألاضٛى في بىاء اإلاىاهج الخهلُمُت بطُت نامت و في جضَع

َ . 3زاضت
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ـ الىدى ج٘مً َُما ًلي :  َنلى ؤن ؤَمُت ألاضل و الُغم في جضَع

 . جغجِب صعوؽ ْىانض اللًت 

  ضُايت الٓانضة .جٓضًم الضعؽ و 

 . ت ً اللًٍى  بنضاص الخماٍع

ت َةن الخاط ضالح ًغي ؤن اإلآُاؽ اللًىي التربىي َإما ما ًس ظ جغجِب صعوؽ الٓىانض اللًٍى

ألاؾاس ي في جضعط الهىاضغ و حؿلؿلها َى ؤن حهخبر َحها ؤؾبُٓت اإلاؿغص مجها نلى الشاط ؤو الشاعص 

ٗان الشاط مؿخهمل ب٘ثرة و ؤؾبُٓت ألاضلي نلى الُغعي وغها و اؾخهماال؟ن ًٓٛى في  ختى و لى 

: " و لظلٚ هداٛو ْضع اإلاؿخؿام ؤن هٓضم في الترجِب ألابىاب مً الىدى و الطٍغ َظا الشإن 

التي جؿغص اؾغاصا جاما ؟، زم التي جٓل َحها الشىاط ، و بُػل َظا اإلابضؤ ًخلفى اإلاضعؽ ما ٌؿمُه 

ىص مىه َى انتراع الاٖدؿاب الجضًض نلى الاٖدؿاب نلماء الىُـ بال٘بذ اله٘س ي ، و اإلآط

. نلى مٓطىص الخاط ضالح مً مطؿلح الباب َىا َى لِـ الُطل مً ال٘خاب ؤو 1الؿابٔ " 

اإلااصة الضعاؾُت ؟ بل َى مجمىنت مً الهىاضغ ًيخكمها مشاٛ ، مشل باب َهل ب٘ؿغ الهحن و يحٍر 

ت تمً ألاوػان و نلُه َةن الىكٍغ َ: 2الخلُلُت جٓترح ما ًلي لىكٍغ

َ

  ب نلى جىغُذ الخض ؤلاظغاجي للؾم و انخماص الاهُطاٛ و الابخضاء ٖىٓؿت اهؿلّ للخضٍع

هاث التي جؼصاص ًمُىا و  الُهل ، زم انخماص ألاضل و الُغم للخمُحز بُجهما خؿب الخَُغ

 ٌؿاعا ؤو جدظٍ.

  ب جغجِب الضعوؽ ًجب ؤن ًٙىن مخضعظا مً الؿهل بلى اإلاهٓض و مً السؿُـ بلى اإلاٖغ

مو مغاناة الؿً الهمغي للمخهلم؛ خُض ًٙىن الاؾم اإلاُغص الى٘غة َى ألاضل لخُغم نلُه 

ما،  ِ بالـــ و ؤلاغاَت و خغوٍ الجغ و الػماثغ و الطُت و الخاٛ و يحَر صعوؽ الخهٍغ

ُب لخٙىن الجملت  هاث ًمُىا و ٌؿاعا،زم ًيخٓل به بلى مؿخىي التٖر باؾخسضام الخَُغ

َؾمُت اإلاخٙىهت مً مبخضؤ و زبر هي ألاضل زم جُغم مجها الجمل اإلايؿىزت بٙان الَا

هضًت بلى مُهىلحن و زلر، زم جبٓى ؤصواث و ؤزىاتها زم بن و ؤزىاتها ، زم ألاَهاٛ اإلاخ

اث  ُبه مً اإلاؿخٍى الاؾخُهام و الشغؽ هي اإلاؿخىي الغابو ٗىهه ؤٖثر حهُٓضا في جٖغ

نلحها اإلاخهلمىن في اإلاغخلت الابخضاثُت غمً ما ٌؿمى بالىدى ألازغي، و ًُػل ؤن ًخضعب 

ذ َحها بلى مغاخل مخإزغة .   الػمني و ًتٕر الىدى الطٍغ
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َةهه ًمً٘ اؾدشماع ألاضل و الُغم في و ؤما ما ًخهلٔ بخٓضًم الضعؽ و ضُايت الٓانضة 

ٓت لضعؽ و ظهل الخلمُظ ؤٖثر صعبت في اٖدشاٍ اإلاُاَُم بىاء حهلماث ا باؾدُهابه لؿٍغ

ب الخلمُظ نلى مُهىم  لث ًمُىا و ٌؿاعا نً الىىاة ألاضل ، و مشاٛ طلٚ جضٍع الخدٍى

ذ هُؿه ِ بالـــ و ؤلاغاَت في الْى و طلٚ بةقهاع قاَغة الخهاْب بحن مىغهحن مً . 1الخهٍغ

مىاغو اللُكت الاؾمُت اإلاخُغنحن ًمُىا و ٌؿاعا، و ًمً٘ اؾخضعاط الخلمُظ باألؾئلت 

ت ، جمً٘ اإلاخهلمحن مً خطغ  ت اهؿلْا مً هظ ؾبٓذ صعاؾخه ؤو ْطت مشْى الخىاٍع

ت باإلغاَت .  ت بإلــــ و مهَغ َبظاباتهم في ؤؾماء ه٘غة و مهَغ

َ: بِذ  1مشاٛ 

َ: الـ  + بِذ  2مشاٛ 

َ:في + بِذ + الجض  3مشاٛ 

   ََ

هنمل بٓٛى  ألاواثلى٘غة هي اإلاىؿلٔ في جدلُل اللُكت الاؾمُت نىض الىداة لاَ : "و  ؾِبٍى

،زم ًضزل نلحها ما حهٍغ  ت،و هي ؤشض جم٘ىا ؤن الى٘غة ؤٛو انلم ؤن الى٘غة ؤزِ نلحهم مً اإلاهَغ

ت ، خُض ًخم ،و مجها انخبرث  2" ، َمً زم ؤٖثر ال٘لم ًىطٍغ في الى٘غةبه الى٘غة ؤضل للمهَغ

ِ بخ٘غاع بظاباتهم ، زم ًخم جىسُه اإلاخهلمحن ؤوال بلى الاؾم اإلاُغص الى٘غة و ؤلاشاَع ة بلى قاَغة الْى

اصة  ٔ الخ٘غاع )ؤلـــ(الخٓابل بحن اإلاشاٛ ألاٛو و الشاوي بٍؼ ِ نً ؾٍغ و ؤلاشاعة صوما بلى قاَغة الْى

ختى جترسخ لضحهم الُ٘غة ، زم ًخم الاهخٓاٛ بلى اإلاشاٛ الشالض خُض ًخضعب نلى اؾخهماٛ ؤلاغاَت 

اصة نلى الِؿاع ، و هي جسخل اصة في الُمحن ، َبمجغص قهىع ؤلاغاَت جسخُي ٍٖؼ و  )ؤلـــ(ِ نً الٍؼ

بهض ؤن جترسخ لضًه َظٍ الُ٘غة ًجغي اإلاخهلمىن باقي ألامشلت صون ؤن ًٙىن بداظت بلى ْانضة 

ًَ٘خبها ؤو ًدُكها.

َ

لُت  ً الاؾدبضالُت و الخدٍى و لترؾُش الٓانضة ؤلاظغاثُت ؤٖثر جٓضم لهم مجمىنت مً الخماٍع

ً شُهُا ختى ًخمً٘ مً جؼ مهكمها صازل الٓؿم التي جى ، مو ؤَػلُت ؤن جٙىن َاجه الخماٍع

ت  )ؤلـــ(جىقُِ ٗل مً اإلاهٍغ بــ   و باإلغاَت في ٖلمه مو الخإُٖض نلى غغوعة جصخُدها بمشاٖع

ا. ذ ؤؾٛى مً شغح الٓانضة هكٍغ َظمانُت و بخسطُظ ْو

ُب ظمل ظضًضة و مجها ًمً٘ الاهخٓاٛ بلى مغخلت ؤزغي خُض جٙىن  للمخهلمحن ْضعة نلى جٖغ

ت صون ؤن  ُْاؾا نلى ألاهماؽ التي جم اؾدُهابها ظُضا ؛ خُض جم٘ىه مً مماعؾت الٓانضة اللًٍى

ًٙىن بداظت بلى ْانضة ًدُكها، بل بالخطٍغ في بنى  اللًت ٖإضٛى و َغوم جبنى نلحها.و طلٚ 

                                                 
ت في الجؼاثَغ 1  . 126، ص الؿىع الشالض همىطظاَخُدت بً نماع :واْو اإلاماعؾت اللًٍى

ه 2  . 22،ص 1: ال٘خاب ،ط ؾِبٍى
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ِ بــ  َت نلى ٌؿاٍع و ال ًمً٘ ؤن ًخدٓٔ بال بدظٍ  ًمحن الاؾم و الخهٍغِ باإلغا )ؤلـــ(ٗىن الخهٍغ

ؤما بطا ؤعاص اإلاهلم ضُايت ْانضة زابخت ٌهخمض نلحها اإلاخهلمىن ، َُمً٘ له ؤن ًطىيها ،)ؤلـــ(

اغُت ؾهلت الاؾدُهاب و هي :  ٓت ٍع َبؿٍغ

َبِذ = البِذ ـ  +ــ  /   ؤل)ؤلـــ(+ اؾم ه٘غة = اؾم مهٍغ بـ  )ؤلـــ(

ً = اؾم هَ٘غ َة  / ٖخابإ مُُض .اؾم + جىٍى

ت / ال٘خاب  اإلاُُض . )ؤلـــ(اؾم +   َالخهٍغِ = اؾم مهَغ

ت ، ً اللًٍى َةهه عيم مداوالث و ؤما ما ًخهلٔ باؾخًلٛ ألاضل و الُغم في بنضاص الخماٍع

م في مجاٛ جُهُل ؤوشؿت اللًت  2003ؤلاضلح التي جسىتها الىػاعة الىضُت مىظ ؾىت ؤلُحن و زلزت 

ت التي  الهغبُت،باَل ً اللًٍى صعوؽ ْىانض اللًت لم جخًحر في هىنُتها ؤو في حهٓب ؤن الخماٍع

ُسُت  ُب ظمل ،  (مدخىاَا،َىجض مهكمها جدلُلُت جٖغ حهُحن و ملء َغاى، جغجِب مُغصاث لتٖر

ل غبـ بالشٙل ً مجها ما َى بهخاجي و مجها  1 )اؾخسغاط، بنغاب ، جدٍى و هجض هىنحن مً الخماٍع

باث ًؿالب َحها بةهخاط : ما َى ببضاعي ، ََاإلهخاظُت هي هىم مً الخضٍع

 ى/ مِ +ٍ+َا .ظملت ؤو ظمل ُْاؾا نلى ألاهماؽ الخالُت مشل: ٍ+َا/ٍ+َا+مُه 

 ... بغاَت مُهٛى ؤو ضُت ؤو ابضؤ الجملت الخالُت بُهل ٖظا و ٖظا 

ً ؤلابضانُت مشل :  َو ؤما الخماٍع

  ابدض نً الؿااٛ ؤو ألاؾئلت اإلاىاؾبت لهظٍ الجملت ؤو َظٍ الجمل ؤو غو ألاظىبت

ؤنض جغجِب الجمل اإلاشىشت لهظٍ الُٓغة، غو الجهاًت اإلاىاؾبت للؿااٛ َظا ؤو طلٚ .

 اإلاىاؾبت لهظٍ الخاصزت ؤو الٓطت ... ؤٖمل الخىاع الخالي.

  مً نضة بظاباث زاؾئت ل٘جها  و يالبا ما ًخم ازخُاع بظابت صخُدتالازخُاع مً مخهضص

اث اللًت . ً ٗل مؿخٍى بت مً ؤلاظابت الصخُدت، و ٌشمل َظا الىىم مً الخماٍع   ٍْغ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

 

                                                 
ً اللًت للؿىت الخامؿت  1 ؾخًلٛ مُاَُم مً الخهلُم ألاؾاس ي باَخُدت بً نماع : جدلُل ٖخاب اإلاهلم في الٓىانض و جماٍع

ت الخلُلُت ، ص  .38، 37الىكٍغ
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 ضشوسة سبط الىحى بالبالغت : 3.3.2.8

ت ؛ ؤي  ً٘خُى ًغي الخاط ضالح ؤهه اَل في حهلُم هدى اللًت الهغبُت بخدُٓٔ الصخت الىدٍى

ت التي ججهل مخٙلم اللًت  ت  ْاصعا نلىالاْخطاع نلى ظاهب الؿلمت اللًٍى جؿبُٔ الٓىانض الىدٍى

َٓـ ، صون مغاناة ما حؿخلؼمه نملُت الخؿاب و خاٛ اإلاساؾب ، مً ؾُاْاث  و مٓاماث 

اإلال٘ت ع ًجهل حهلُم الهغبُت هاْطا ،َألن َظا الاْخطاحؿخىظب اللجىء بلى الٓىانض البليُت،

ت بٙاملها و في ظملتها هي مهاعة الخطٍغ في بنى اللًت بما ًٓخػُه خاٛ الخضًض، ؤي الٓضعة  اللًٍى

بن البليت اإلآطىصة هي الٓضعة نلى الخبلٌُ  .1نلى الخبلٌُ الُهاٛ بما جىاغو نلُه ؤَل اللًت 

اللًت في اإلاىاِْ و الىغهُاث اإلاىاؾبت ، ًٓٛى الخاط ضالح الُهاٛ إلاا جىاغو نلُه ؤَل 

ت  ت و َظٍ اإلآاًِـ الىدٍى :"َالبليت هي ضُت لُُُ٘ت اؾخهماٛ اإلاؿخهمل للمهؿُاث اللًٍى

ُبا َضعاؾتها جسظ الجاهب الاؾخهمالي ، ؤو بهباعة ؤزغي صعاؾت Pragmatic للًت بَغاصا و جٖغ

اتها "اللالزخُاعاث اإلاؿخهمل للًت لإلمٙاهُاث  و ًمً٘  . 2جهاثُت التي جدُده اللًت في ظمُو مؿخٍى

الٓٛى بن البليت هي الهمضة في الخبلٌُ نلى ازخلٍ ؤهىانه و ؤشٙاله ، بن نلى مؿخىي اإلاشاَهت 

ٗاهذ ؤم شهغا في مٓاماث الخغمت َؤو ال٘خابت هثرا 

 و ألاوـ و الاؾترؾاٛ . 

ت  و ْض اْخطغث نلى بهؼ الجىاهب التي ًمً٘ ؤن جخجلى َحها الخؿبُٓاث التربىٍت للىكٍغ

واؾو ظضا نلى خض ْٛى ضاخبها :" ؤما اؾدشماع َظٍ  اؾدشماع مُاَُمهامُضان ، نلى ؤن  تُالخلُل

ؼ الظي ؤحشٍغ بدؿُحٍر ألاْىاٛ  الهلمُت في نطغها َظا َمُضان واؾو ظضا . و ججغي آلان في اإلاٖغ

به في وغو ؾغاثٔ حهلُمُت جٙىن ؤهجو مما َى بدىر في اؾخًلٛ مُهىم اإلاشاٛ و ما له نلْت

ُت "  ت الطَغ و ججغي صعاؾاث و بدىر بلى آلان خٛى  .3مىظىص آلان في حهلُم الٓىانض الىدٍى

ٓت للجامهُحن  بًجاص ؾغاثٔ حهلُمُت باالنخماص نلى الترار الخلُلي ، و ْض وغهذ ؤٛو ؾٍغ

حن الظًً ال ًخٓىىن الهغبُت، زم بن الخاط ضال َح اْترح نلى وػاعة التربُت في الجؼاثغ الجؼاثٍغ

ً ؤزطاثُحن في حهلُم الهغبُت بخؿبُٔ اإلاُاَُم الخلُلُت،  َو نضة ْؿاناث ؤزغي بغهامجا لخٍٙى

غ مهلىماث اإلاهلمحن و ألاؾاجظة في َظا اإلاُضان ، و لهل بىاصع الخؿبُٓاث  و بغهامج آزغ لخؿٍى

ت ألعاء الخاط ضالح الخهلمُت بضؤث جكهغ  َفي اإلآاعبت بالُ٘اءاث التي جسىتها وػاعة التربُت التربٍى

ؼ ؤو مدىع الهملُت الخهلُمُت الخهلمُت، و زاضت في و الخهلُم  ، و التي ججهل مً اإلاخهلم مٖغ

الظي ًجهل مً اإلاخهلم الُانل الغثِـ بهؼ ؤوشؿت حهلُم الهغبُت مشل وشاؽ َهم اإلاىؿّى ،

غ اللغاث و البحث العلمي في ، و َظا ما صنا بلُه في بدشه اإلاىؾىم في الهملُت  بعلم جذَس

                                                 
، صنبض الغخمً الخاط ضالح : بدىر و صعاؾاث في ا 1  . 184للؿاهُاث الهغبُت ، الجؼء ألاٛو
 . 345نبض الغخمً الخاط ضالح : اإلاغظو هُؿه، ص 2
 .54غبُت ،الجؼء الشاوي، ص نبض الغخمً الخاط ضالح : بدىر و صعاؾاث في اللؿاهُاث اله 3
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و الظي ؤلٓي في هضوة خٛى ْػاًا حهلُم الهغبُت هكمتها اإلاىكمت الهغبُت مىهجُت الذسط اللغىي 

َ، خُىما ْاٛ : " ؤما ما ؤزبدخه نلىم التربُت  م 1990للتربُت و الشٓاَت و الهلىم بالجؼاثغ ؾىت 

الىُـ مىظ ػمان بهُض ، َهى غغوعة بشغإ اإلاخهلم في اليشاؽ الخهلُمي ، َل بض مً ؤن و نلم 

ت الُهلُت التي جاصًه بلى جىمُت َظٍ  ٌؿاَم ال بالؿمو و الؿانت إلاا ًخلٓاٍ مً مهلمه، بل باإلاشاٖع

، و لظلٚ َل بض مً ؤن ًىؿلٔ مً الخضؽ ؤي مً ألاشُاء اإلالمىؾت التي جٓو نلحها  اإلاهاٍع

مجها بلى اإلاجغصاث ، و ؤن جٙىن له في طلٚ اإلاباصعة ختى جخٙىن له الٓضعة اؾه الخمـ و ًيخٓل خَى

َ .1" نلى الخلٔ و ؤلابضام 

                                                 
، ص  1  . 192نبض الغخمً الخاط ضالح: اإلاغظو هُؿه، الجؼء ألاٛو
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 :ةـــــــــــــخاتمال

حهىد ـبد السخمن الحاج صالح في  اطخلساء اي خاولذ من خاللهبفد هره املداولت الت 

خلصذ إلى هدُجت ـامت هي ؤن السحل ؤطع ففال لدزض هُاث الخعبُلُت و حفلُمُت اللغاث. اللظا

ين ألاوائل، ب كساءجه كساءة و فث جساثهم ئـادة بلظاوي ـسبي خدًث، ؤزس ى ؤطظه ـلى جسار اللغٍى

ت ت  ن وظدثمسها في حمُق مجاالث اللغت.ًمكن ؤ ،حدًدة ـصٍس و هرا ما دـا إلُه في الىؽٍس

ت املدىطب، ـلى ؤهه هىان بفض  ىخائج ًمكن الالخلُلُت الحدًثت و مشسوؿ الرخيرة اللغٍى

 إًسادها في الىلاط الخالُت :   

 اللغت بالخكىىلىحُا الحدًثت،ـبد السخمن الحاج صالح ؤطهم بشكل ففال بسبغ ـلىم  -1

ت، و املعجم و  خاصت بالحاطىب ، و ًؽهس هرا حلُا في خىطبخه ملشسوؿ الرخيرة اللغٍى

فلد اطخعاؿ من خالله اطخلعاب الفلماء و الباخثين في ألالي لأللفاػ الفسبُت، و بهرا 

، مخخلف الخخصصاث و ختى املظؤولين في ؤـلى الهُئاث إلهجاش  هرا املشسوؿ الضخم

 لكن الىفاة خالذ بِىه و بين إجمامه.

اطخعاؿ ؤن ٌشخص بدكت ـالُت واكق البدث اللظاوي في الىظن الفسبي، و ؤن ٌشخص   -2

ده للممازطت  ؤًضا واكق حفلُم اللغت الفسبُت في الجصائس بصفت خاصت، من خالل حشٍس

س ىه إزئمت بِو الفالكاث اللا ،الدًداهخُكُت و وكىفه ـلى ـىاصس املثلثذ الخفلُمي

 ؛هى هؽسي ؤي اللظاهُاث و ما هى جعبُلي إحسائي زبغ بين ماخُث  الخفاـل بين ؤظسافه؛

ؤي اللظاهُاث الخعبُلُت و حفلُمُت اللغاث، و بالخالي اطخعاؿ حشخُص املشكالث التي 

حفتري الفملُت الخفلُمُت الخفلمُت ، و لم ًكخف بهرا بل ججاوشه بئـعاء خلىل هاحفت 

 جضمن الىصىل إلى الىخائج املبخغاة من ـملُت حفلُم اللغت.

، من خالل الاهفخاح لظاوي الفسبيؤهد الحاج صالح ـلى ضسوزة جصحُذ مظاز البدث ال -3

ـلى الدزض الغسبي الحدًث دون الغفلت ـن الترار الفسبي و الري ًجب ؤن ًكىن كاـدة 

اث لظاهُت ـسبُت مفاصسة.  اهعالق لبىاء هؽٍس

وضق الحاج صالح ؤطظا حفلُمُت ـسبُت جالئم خصائص و ميزاث اللغت الفسبُت، و ال  -4

اث الغسبُت املفاصسة ا لتي حظهم في جِظير الفملُت الخفلُمُت الخفلمُت في جىكس  الىؽٍس

 مجال حفلُم اللغاث و الاطخفادة منها في حفلُم الفسبُت.
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فُما ًخص ـملُت حفلُم اللغت الفسبُت في الىظن الفسبي ؤهد الحاج صالح ـلى ضسوزة  -5

في املساخل ألاولى من الخفلُم  جىفير وطغ طماعي و زبما ًكىن صىاـُا ، للمخفلمين

 هخمام بالجاهب املىعىق من اللغت نأهه هى ألاطاض في الخفلُم.الا و

ع ، و جخعُغ  -6 ضسوزة اطخفمال الجاهب الففىي من اللغت الفسبُت الفصحى في الخدَز

املدخىي املفسفي بما ًىاطب خاحاث املخفلم في خُاجه الُىمُت نأن وؼُفت اللغت ألاطاطُت 

 هي الخىاصل .

الخفلمُت ـلى ضسوزة املمازطت الففلُت للغت الفسبُت الترهيز في الفملُت الخفلُمُت  -7

الفصحى و ذلك من خالل وضق املخفلم في حى لغىي طلُم ؤظىل مدة، و ذلك باطخغالل 

م طماـا.  الكخاجِب و املدازض اللسآهُت في جدفُؾ اللسآن الكٍس

ت املخفددة في حفلُم اللغت الفسبُت ، مما ًدخ -8 م اطخخدام الىطائغ الظمفُت و البصٍس

جىىؿ العسائم و الاطتراجُجُاث خظب ما ًىاطب املظخىي املساد حفلُمه، و خظب ما 

 ًلفذ اهدباه املخفلمين.

ن بجمُق ؤهىاـها خظب الحاحت إليها دون جفض ي صىف ـلى آخس مق  -9 اـخماد الخماٍز

لُت ختى ًخمكن املخفلمىن من الخصسف الففىي للغت في  ن الخدٍى مساـاة اـخماد الخماٍز

  ألاولى من الخفلُم.املساخل 

 و ؤخيرا ال بد من جثُمن حهىد ـمالق اللظاهُاث الفسبُت ـبد السخمن الحاج صالح،

و ججظُدها ففلُا و ذلك بئوشاء مساهص بدث خاصت بفكس هرا السحل، و بخدَزع ملاٌظع  

 خاصت بأزائه و ؤفكازه زم فخذ مدازض دهخىزاه مىطىمت بمخخلف ما دـا إلُه فكسه اللظاوي.
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 :1ترجمة لعبد الرحمان حاج صالح

لُت  8بمسًىت وهطان في  عبس الطحمً الحاج صالح لس السهخىض و  م، وهى مً عائلت 7291حٍى

معطوفت هعح أػالفها مً كلعت بجي ضاشس اإلاشهىضة ئلى وهطان في بساًت اللطن الخاػع عشط. زضغ في 

الحيىمُت، وفي الىكذ هفؼه وان ًخللى زضوًػا بالعطبُت مؼاءا في ئحسي اإلاساضغ الحطة التي  اإلاساضغ

ين والخحم وهى ابً دمؽ عشطة ػىت بحعب الشعب  أوشأتها حمعُت العلماء اإلاؼلمين الجعائٍط

لُسدل غماض الىظاٌ الؼُاس ي مثله مثل أي مثلف واع بلظُت الىػً وأحلُخه في  الجعائطي 

 الاػخلالٌ.

لُىمل  جىحه ئلى مصط7291وبعس أن أجّم حعلُمه اإلاسضس ّي ، بسأ في زاضػت الؼب وفي ػىت 

ووان ًحظط ئلى بعع زضوغ  حامع ألاظهط زضاػت الخذصص في حطاحت ألاعصاب، وإلاا وان ًترزز على

ت أدطي مً الخمع اللغت العطبُت، ً اإلاىخلاة مً اإلاصازض اللسًمت ًجس هفؼه ًلطأ الترار العطبي بعاٍو

ت التي ػازث جلً الفترة الحسًثت وئلى غاًت عصطها   والخمحص و الىعي العلمي اإلاعاصط غير جلً العاٍو

ت ،لُىدشف أهمُت هصا الترار الثري مً دالٌ اػالعه  مما حعله ًىحطف عً غاًخه الؼبُت ئلى اللغٍى

ه الصي أوطع له معالم الفطق بين هحى اإلاخلسمين مً اللط  ن ألاٌو الهجطي ئلى علُه داصت هخاب ػِبٍى

اث  ت والخأزط به في زضاػت مؼخٍى ً بعس زدٌى اإلاىؼم ألاضػؼي في السضاػاث اللغٍى الطابع مىه واإلاخأدٍط

 اللغتالعطبُت.

وان هصا الاهدشاف  الخؼير في حُاجه العلمُت زافع جطن الؼب والالخحاق بجامعت بىضزو بفطوؼا         

ت مىالي ًىػف في وبعس أن ػاهم في زىضة هىفمبر عسة ػىى  اث ،هٌع باإلاملىت اإلاغطبُت ،الىحم بثاهٍى

اطُاث في ولُت العلىم ، بعس  الطباغ هأػخاش للغت العطبُت ،واغخىم الفطصت هىان إلاىاصلت زضاػت الٍط

اض ي محع الش يء الصي كطبه أهثر مً عللُت  أن جُلً مً أػؽ الىحى والعطوض كائمت على مىؼم ٍض

ؽ اللؼاهُاث عمالق اللغت الخلُل بً أحم ع في اللغت العطبُت أوول ئلُه جسَض س ،وبعس حصىله  على الخبًر

سة مً هىعها في اإلاغطب العطبي. 7291في ولُت آلازاب بالطباغ باللغت العطبُت في   وهي أٌو حاززت  فٍط

 ضئِؼا للؼم اللغت العطبُت وكؼم 7291وبعس الاػخلالٌ الخحم بجامعت الجعائط أػخاشا وباحثا وعين في 

، وفي الؼىت هفؼها ظاض حامعت فلىضٍسا حُث 7298اللؼاهُاث  زم اهخذب عمُسا ليلُت آلازاب ئلى غاًت 

ت   الخلى بالعالم اللؼاوي هىام حشىمؼيي في مىاظطة مبهطة أهسث جفىق الحاج صالح في ضؤٍخه اللغٍى

لُت. ت حشىمؼيي الخىلُسًت الخحٍى  أمام هظٍط
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ت العطبُت اللسًمت بل واصل حهازه الفىطي و لم ًبم عىس ئبطاظ جفىق مبازئ  ال ت اللغٍى ىظٍط

البحثي في علىم اللغت  حتى جأحى  له جأػِؽ  معهس العلىم اللؼاهُت والصىجُت بمؼاعسة أحمس ػالب 

الابطاهُمي  آهصان حُث وان وظٍطا للتربُت )وللس كض ى علُه ألػباب لم ًصطح بها أحمس( وأػؽ ئلى 

 شهىضة.حاهبه مجلت اللؼاهُاث اإلا

وفي هصا اإلاعهس اإلاعوز بأحسر ألاحهعة اإلاخؼىضة و اإلاذخبراث واصل بحىزه  التي جمذصظذ عنها 

خه الخلُلُت الحسًثت وهي التي هاٌ بها زهخىضاه  السولت في اللؼاهُاث مً حامعت الؼىضبىن ػىت  هظٍط

،وكس هىكشذ  في أوشأ  ماحؼخير  علىم اللؼان جسدل فُه جذصصاث مخعسزة  7281وفي عام  م7212

   طىئه أهثر مً ػبعين  ضػالت  مىص ئوشائه.

وفىطة السهخىضاه التي اهخسي  ئليها  بعس ػىىاث  مً البحث و الخىلُب حٌى أصالت  السضغ 

م البرمجت  ت  عً ػٍط اللغىي  عمىما و الىحى العطبي دصىصا ، أوحذ له بفىطة مشطوع الصديرة اللغٍى

 .ًسعى ئلى جبجي  اإلاىهج البيُىي و حىحل العطبي الحاػىبُت ، وهى أٌو عالم عطب

عين عظىا مطاػال  بمجمع اللغت العطبُت  باللاهطة، زم اهخذب عظىا عامال به  7288وفي ػىت 

، 7218بعس وفاة صاحبه ئبطاهُم الؼامطائي، وػبم شلً أن عين في مجمع زمشم في ػىت  9112ػىت 

ى في عسة مجالؽ  زولُت وعظى أًظا  في لجىت  ، وهى عظ7281، ومجمع عمان 7281ومجمع بغساز 

ع بىجفلُلت  ضئِؼا للمجمع  ط اإلاجلت الاإلااهُت  التي جصسض ببرلين،عُىه ضئِؽ الجمهىضٍت  عبس العٍع جحٍط

جثمُىا لجهىزه العلمُت  9171، جحصل على حائعة  اإلالً فُصل 9111الجعائطي  للغت العطبُت ػىت 

ت الخ لُلُت  الحسًثت  وعالكتها باللؼاهُاث اإلاعاصطة ،وزفاعه عً أصالت الىحى اإلاخميزة  في جحلُله للىظٍط

با. ما وحعلُما وحعٍط  العطبي ،فظال عً مشاضهخه في السضاػاث  اللؼاهُت بحثا وجلٍى

أما فُما ًذص ئهخاحه الفىطي وميشىضاجه فهي جفىق  الىاحس و الؼبعين  بحثا وزضاػت وشطث 

ت أهمها:في مذخلف اإلاجالث العلمُت اإلاخذ  صصت باللغاث العطبُت والفطوؼُت و الاهجليًز

أضبع ملاالث: الخلُل بً أحمس، وألادفش، وابً الؼطاج، والؼهُلي، في مىػىعت أعالم  - 

 العطب)اإلاىظمت العطبُت للتربُت والثلافت والعلىم

ب الخابع لأللُىؼى، -  .م7229معجم علىم اللؼان، )باإلاشاضهت(، مىخب جيؼُم الخعٍط

 .علم اللؼان العطبي وعلم اللؼان العام )في مجلسًً(، الجعائط -

 .ملالت "لغت" و ملالت "معاضف" في زائطة اإلاعاضف ؤلاػالمُت الؼبعت الجسًسة. لُسن -

Arabic Linguistics and Phonetics, in Applied Arabic Linguistics and Signal -Processing, New-

York, 1987. 

ت( بالجعائطبحىر وزضاػاث ف-  .ي علىم اللؼان، في حعأًً )عطبُت وفطوؼُت وئهجليًز

 9179مىؼم العطب في علىم اللؼان،مىفم لليشط،الجعائط،-
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ت الىطع والاػخعماٌ العطبُت ،مىفم لليشط، -  9179الخؼاب والخذاػب في هظٍط

أما على مؼخىي هخاحه اإلاجمعي ،الصي وان في شيل أبحار مطة ومطة في ئللاء محاططاث فُمىً شهط    

 ماًلي:

أصٌى جصحُح اللطاءة عىس مإلفي هخب اللطاءاث وعلىم اللطآن كبل اللطن الطابع الهجطي. )مجلت 

 .(21اإلاجمع ج 

ه. )مجلت اإلاجمع  -  .(29ج الجىاهب العلمُت اإلاعاصطة لترار الخلُل وػِبٍى

 (.21مجلت اإلاجمع ج ) جأزير ؤلاعالم اإلاؼمىع في اللغت العطبُت، وهُفُت اػدثماضه لصالح العطبُت -

ت اإلاخبازٌ بين الشطق والغطب: ئًجابُاجه وػلبُاجه - اث العلمُت اللغٍى  (29مجلت اإلاجمع ج ).جأزير الىظٍط

 (28مع ج اإلاعجم العطبي والاػخعماٌ الحلُلي للغت العطبُت. )مجلت اإلاج -

حىػبت الترار العطبي وؤلاهخاج الفىطي العطبي في شديرة محىػبت واحسة همشطوع كىمي. )مجلت  -

 (712اإلاجمع ج 

 ومً أبطظ جالمُصه: الخىاحي بً الخىاحي، ماظن الىاعط ، مجى الُاغ،شفُلت العلىي،دىلت ػالب الابطاهُمي.

الخلُدددل بدددً أحمدددس فدددي الجمدددع بدددين حدددسة  وكدددس ػدددهلذ علُددده فخصدددِخه الفدددصة التدددي جلخلدددي مدددع فخصدددُت    

اطددُاث ،وحعلددُم اللغددت  الددصواء ددت مددً حهددت والسكُلددت مددً حهددت أدددطي والؼددب والٍط و ؤلاإلاددام بددالعلىم اللغٍى

ت والجامعت ،التي حشبه ئلى حس بعُس اليشأة العلمُت في ئػاض اإلاعطفت الشاملت بدين علدىم  العطبُت في الثاهٍى

 بسءا مً اللطن ألاٌو الهجطي ئلى نهاًاث العصط الصهبي.عسة التي وشأها أحسازها العلماء 

دت معاصدطة مؼداًطة للخؼدىضاث وآددط الابخيداضاث  ولِؽ مدً الِؼدير كدطاءة التدرار و ئعدازة الىظدط فُده مدً ظاٍو

خما ددد ى  فدددي الىكدددذ  وجمحدددُص الجُدددس منهدددا و الطزيء،واػدددخ ىاض حُدددسة إلادددا ًصددد،ح لعصدددطها  زون عصدددطهم ،ٍو

ا،هدصه ألامددت  التدي حعدداوي مدً وػددأة الغدعو الثلددافي  والفىدطي لألمددم ألاددطي ومددً هفؼده مدع ضوح ألامددت وفىطه

ظدددم  علمددي لددم حؼددخؼع لغخدده فددخح حمُددع أبىابهددا لدده لىثرجدده  ال لعددسم كددسضتها علددى اػددخعابه وئهمددا هخلصددير 

هصه اللغت الػخلباٌ ودل وافدس حسًدس مدً اإلاعلىمداث ،هدصا الجسًدس الدصي  أهل العلم و البحث في اػدثماض 

 حعلىا في مىأي صاضخ بُيىا وبين السٌو اإلاخلسمت مً العالم ،داصت في مجاٌ علىم اللؼان.

ولدددى أن الحددداج صدددالح ًدددطي الطؤٍدددت العلمُدددت السكُلدددت ، أن ال جىحدددس لغدددت ألُدددم مدددً اللغدددت العطبُدددت فدددي ئضػددداء 

ت للعطبُت والعطبُت. ت علمُت لغٍى  كىاعس هظٍط

أن جصددد،ح  مدددً حددداٌ جسضػدددها ألبىا هدددا مدددً اللغدددت هفؼدددها، فدددأوى لىدددا أم  وال جىحدددس لغدددت فدددي العدددالم  ًمىدددً    

ؼددددها علددددى ػدددد ُل الخددددسكُم  فهددددي  بددددت وبلغدددداث غطبُددددت وصددددالح لغخىددددا العطبُددددت أو جسَض دددداث غٍط وؼددددخعين بىظٍط

ر والسًً. ت والثلافت والخاٍض  لِؼذ هظاما مً الطمىظ للخعبير عً أفياض أو اهفعاالث بلسض ما هي ضمع للهٍى

ت ألاصدُلت فلدؽ و  ًطي الحاج اتها اللغٍى صالح أن السفاع عً اللغت العطبُت لِؽ في البحث فيها وفي هظٍط

ط  ضصدددُسها اللغدددىي فدددي  دددت مدددً حهدددت وفدددي جىػدددُع زائدددطة اػدددخعمالها وبخؼدددٍى ئهمدددا فدددي الاعخدددساز بهدددا هطمدددع للهٍى
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ىكددددا مددددا لددددم آدددددط اإلاعلىمدددداث و اإلاؼددددخجساث فددددي مذخلددددف بلدددداع العددددالم،وأن أحددددازي اللغددددت ًبلددددى مع مىاهبددددت 

ع جلدسما فدي مجداٌ  ٌؼخؼع الخحىم في لغاث عسًسة داصت ألاهثر اهدشاضا في العالم واإلاترحمدت ألهثدر اإلاشداَض

 العلىم و آلازاب و الخىىىلىحُا فمخعسز اللغاث ًىظط ئلى العالم بعُىن هثيرة مذخلفت.

فددىق لهدددا بخفدددىكهم و ال وجبلددى اللغدددت العطبُددت زائمدددا فددي حاحدددت ئلددى أبىا هدددا ومؼددخعمليها ومحبيهدددا وال ج

كُمددت لهدددا ئال بلُمددت جلدددسمهم وجؼددىضهم واػددددبعاز فىددطة أن اللغدددت العطبُددت هدددي مهددىاة الظدددعف و الخذلدددف 

ومددددطز الجمددددىز الفىددددطي ،همددددا أنهددددا فددددي حاحددددت  ئلددددى أًسًىلىحُددددت ملىخددددت ججمددددع مخحددددسزيها همددددا ججمددددع الىددددطة 

 .ألاضطُت ال شط
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 امللخص

زبي املعاصز، لذا من أبزس اللسانيين الذين أسسوا للدرس اللساني الع ايعد عبد الزحمن الحاج صالح واحد

 ه  حووه  العلميت و العمليت ي  اللسانياث الخببيييت و بالبب  ي  حعليميت اللااث،ا لأو إبزاس  اجبيانحاء هذا البحث 

كما حاء هذا البحث خاصت جلك الجووه املخعليت بالنظزيت الخليليت الحديثت و مشزوع الذخيرة اللاويت املحوسب، 

أليكشف مخخلف آراء  الخعليميت التي جخص املمارست الديداكخيكيت و ما يعتريها من مشاكل و صعوباث، 

أو السبل و امليترحاث التي رآها مناسبت لخجاوس هذ  العيباث.

أات املفاتيح: الكلم

 الخببيييت، حعليميت اللااث، النظزيت الخليليت، الذخيرة اللاويت املحوسبت،ياث عبد الزحمن الحاج صالح،اللسان

 العالقاث الديداكخيكيت .

Abstract: 

Abd Rahman Haj Saleh is one of the most prominent linguists who 

founded the modern Arabic linguistics, so this research came to illustrate and 

highlight his most important scientific and practical efforts in applied linguistics 

and exactly in language didactics, especially those efforts related to modern “El-

khalilia” theory and the “Computerized Dharikha language Project”.  This 

research, also, came to reveal Haj Saleh’s different opinions concerning the 

practice of didactic and its problems and difficulties, and the recommendations 

he provided to overcome these obstacles. 

Keywords :  Abdul Rahman Al Haj Saleh, Applied Linguistics, Language 

didactics, Computerized EL-dhakhira Language, , Didactic Relationships. 

Résumé:  

Abd Rahman Haj Saleh est l’un des linguistes les plus en vue fonde la 

linguistique Arabe modern, de sorte que cette recherche est venue pour illustrer 

et mettre en évidence ses efforts scientifique et pratiques les plus importants 

dans la linguistique appliquée et exactement dans la didactique de la langue, en 

particulier les efforts liés à la théorie modern (El-khalilia) et le ( Projet de langue 

dhakhira informatisée ). Cette recherche, également, est venue révéler les 

différentes opinions de Haj Saleh concernant la pratique de la didactique et ses 

problèmes et difficultés, et les recommandations qu’il a fournies pour surmonte 

ces obstacles. 

Mots-clés : Abdul Rahman Al Haj Saleh, Linguistique Appliqué, Didactique de 

langue, Projet de langue dhakhira informatisée, les relations de Didactique.        



 

 

 

 

                     


